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 أما بعد:

ا حلكمه" فا لتعذِر معرفِة خطابه يف كل  مسألة: خطاب الوضع: ما استفيد بواسطة نصب الشارع عَلًما معرِّ

 "حال  

ا طيباا كًم حيب ربن ا كثريا ا ويرىض، وأشهد أن ال إله إال اهلل نعم، بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل محدا

ا عبد اهلل ورسوله ص ا ىل اهلل عليه وعىل آله وأوحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا صحابه وسلم تسليًما كثريا

 إىل يوم الدين.

 ثم أما بعد:

 قبل أن أبدأ هبذه املسألة ألربط األول، أو املتقدم باملتأخر والسابق الالحق.

دأ كتابه بمبحث  خمترص  يف املباحث الكالمية، وأوجز فيه بناءا عىل أصل فقهائنا، مر معنا أن املصنف ابت

 التوسع يف املباحث الكالمية. موهو عد

ثم بعد ذلك عقد مبحثاا، أو مجع مسائل تتعلق باملبادئ اللغوية، وكال هذين األمرين انتهينا منهًم، ثم بدأ 

ن األحكام، ومر معنا يف أول كلمة   عند قول املصنف بعد ذلك املصنف يف األمر الثالث وهو احلديث ع

 حكومفيه، واملكم العرعي، واملحكوم حل( أن املصنف سيتناول أربعة أشياء: احلاكم، ونوعي ااألحكام)

 عليه.

 "ال حاكم إال اهلل"ديث عن احلاكم أهنيناه عند قول املصنف: فاحل

 :وأما نوعا احلكم فإهنا

 .التكليف 

 .والوضع 
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ما ذكره املصنف من احلديث عن احلكم التكليفي، وسيبدأ املصنف اليوم باحلديث عن احلكم وأهنينا 

 مبحث يفالوضعي، فنكون بذلك باليوم نكون أهنينا احلديث عن احلاكم وعن نوعي احلكم، ويتبقى لنا 

ذلك نكون قد سنهيها يف درس  واحد، وب -َعزَّ َوَجل-األحكام املحكوم فيه واملحكوم عليه، وإن يرس اهلل 

 صل.مبحث األحكام كامالا وهو نصف األأهنينا 

هو املتعلق بأدلة األحكام، وهو نصف ثان  لكنه طويل، وسنبدأ به بعد ذلك، ثم يأيت بعد  والنصف الثاين

ا باالجتهاد والتقليد.ذلك حشو األصول وهو املتعلق باحلجاج  ، وما يتعلق أيضا

املباحث املتعلقة  للغوية من حشو األصول، وآخره وهوة واإذن فأول األصول وهو املباحث الكالمي

باالجتهاد والتقليد هي من حشو األصول، وأما لب األصول فإنه احلديث عن األحكام وأدلتها، واألحكام 

 هي التي نتكلم عنها اآلن.

فقط هذه تصح أن تكون خارطةا ذهنيةا لكي تعرف ما الذي تكلم عنه املصنف، وما هو عرضه هلذا 

 املوضوع ملباحث كتابه.

 "مسألة": طيب، يقول الشيخ

هذه املسألة جعلها املصنف تابعةا للمسألة السابقة، وخامتةا للحديث عن نوعي احلكم العرعي، فإن 

املسائل السابقة كانت متعلقةا باحلكم التكليفي، ويف هذه املسألة وما فيها أطال املصنف، أو تكلم املصنف 

ا عن احلكم الوضع  يستفده من ما ذكره املصنف يف احلكم الوضعي ملي، وذكر أنواعه وتفصيالته، وُجل عفوا

ابن احلاجب، وإنًم يكون قد نقله بحرفه مع تغيري وال شك من كالم الطويف يف خمترصه، فإنه قد تأثر بالطويف 

 يف كثري  من هذه املباحث املتعلقة هبذه املسألة.

 "خطاب الوضع " يقول الشيخ:

؛ ألن الشارع وضعه؛ خطاب الو أي ضِع يقابل خطاب التكليف، وُسمي هذا اخلطاُب خطاَب وضع 

ا جعلها كهيئة العالمات.عل الشجعله، فج  ارع أمورا
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 :وهذه األمور إما

 .أن تكون أسباباا 

  .ا  أو رشوطا

 .  أو موانع وعلالا

 إذا ُوِجدت هذه األمور فإنه يوجد عندها احلكم العرعي.

ا، هذه العالمات واألعالم يوجد عندها احلكم حُل إذن وضع الشارع عند ا  وأعالما
كم العرعي عالمات 

ا، أو ُح  ، أو ُس وجوبا ، أو إباحة؛ ولذا فإن بعض العلًمء يسمي هذا اخلطاب بخطاب رمةا ، أو كراهةا نيةا

طاب اإلخبار؛ أي أخرب الشارع عن هذه العالمة، وهذا الَعلم أنه يوجد عنده احلكم الفالين، إذن فيسمى خ

 اإلخبار، أو خطاب الوضع.

 "يَد فِ تُ س  ما اُ "يقول الشيخ: 

دها املصنف أو األصناف؛ ألنه سًمها الذي؛ لكي يشمل األنواع التي سيور اسم موصول بمعنى "ما"

ا، األصناف التي سيوردها املصنف يف خطاب الوضع، واألحكام الوضعية.  أصنافا

ُتِفيَد ما "قال:   "بواسطة نصب الشارع ُاس 

ُتِفيَد "منها معرفة احلكم، فقوله:  يَد فِ تُ أن الشارع هو الذي نصب هذه العالمات واألعالم، واس   أي ُاس 

 ؛ لكي يدل عىل أنه قد توجد هناك أعالم ليست بنصب الشارع، وإنًم بنصب غريه."بواسطة نصب الشارع

ت بوضع غري يَد فِ تُ س  عندما ترى لوحةا يف الشارع مكتوب عليها )مسجد( فهذه عالمٌة اُ  مثال ذلك:

ا عىل هذا العني وهو املسجد املحدد، لَ الشارع وهو البلدية، وضعوا عالمةا إىل املسجد ُجِعَلت عَ  فا ًما معرِّ

 ال نسمي ذلك حكًما وضعياا؛ ألنه ليس من وضع الشارع.
 فحينئذ 

ا وضعية باملعنى االصطال حي، وسيأتينا وكذلك العروط العقلية، فإن العروط العقلية ال تسمى أحكاما

 إن شاء اهلل احلديث عنها يف كالم املصنف.
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ُتِفيَد ما "قال:   "بواسطة نصب الشارع ُاس 

بنصب غريه كالعالمات  يَد فِ تُ س  عًم اُ نستفيد منه االحرتاز  "بواسطة نصب الشارع"إذن فقول املصنف: 

ا التي سريد اإلشارة إليه  ا.التي تكون يف الطرق، أو العالمات العقلية عموما

 "عَلًما "وقوله: 

؛ لَ م هي العالمة؛ ولذلك سيكرر املصنف هذه الكلمة بعد قليل، فكل ما ُجِعل عالمةا فإنه يكون عَ لَ العَ  ًما

، علٌم يف رأسه نار كًم تعرفون لَ المةا تسمى علم، بل اجلبل كله يسمى عَ ولذلك ُُيَعل عىل رأس اجلبل عَ  ًما

ا يسمى ؛ لكونه عالمةا واضحةا وجلية.لَ عَ  هذه الكلمة املشهورة، فاجلبل أيضا  ًما

ا حلكمه"قال:  فا  "معرِّ

ا حلكمه"قوله:  فا لكي يشمل العلة والسبب وغريها، فإن العلة قد تكون موجبةا بنفسها كًم سيأيت،  "معرِّ

ا"وأما السبب فليس موجباا، واملانع ليس موجباا كذلك؛ ولذلك قال:  أي عند وجودها يوجد  ؛"معرفا

 كان بالنفي أو باإلثبات.احلكم سواءا 

أي للحكم تكليفي املتعلق هبذه املسألة، هذا هو تعريف خطاب الوضع، أو يعني  "حلكمه"وقوله: 

 رشحه، أو بيان معناه عىل سبيل اجلملة.

ثم علل املصنف فائدة إيراد خطاب الوضع ملَ ُجِعل خطاب الوضع، ومل ُيكتفى بخطاب التكليف، 

 واألحكام التكليفية؟

 التكليفي يف كل مسألة  يف عينها. أي أنه يصعب معرفة اخلطاب؛ "لتعذِر معرفِة خطابه يف كل حال  " قال:

صالة الظهر إذا قال الشارع: صلِّ الظهر هذا حكم تكليفي، لكن الظهر يتكرر يف كل  فعىل سبيل املثال:

ا بالصالة ر أن يأيت يف كل يوم  خطاٌب من الشارع يكون آمرا األمور ف يف كل يوم، هذا من جهة، يوم، فإن يتعذَّ

ا، قد أشري إىل هذا التقس يم فيها التي تتكرر، وذلك أن بعض األحكام الوضعية متكررة وبعضها ليس متكررا

 خطاب الوضع؛ ألجل التكرر فيه.بعد، فإنه ُاحتِيج لذكر 
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ردت حرصها، وجعل األمر الثاين: أن الوقائع والنوازل التي تقع للمكلفني كثرية وغري حمصورة، ولو أ

 دليل  نصيًّا يف كل واحدةا منها لتعذر.

ا بالقتل: ا متعلقا ا، بل إن الذي يقيض يف مسائل  أرضب لك مثاالا واحدا فإن صور القتل ال تكاد ُُتىص عددا

ا كامالا أنه ال تكاد   توجد قضيتان متابشهتان من كل وجه.جنايات الناس، وقتل بعضهم لبعض ُيزم جزما

 الشارع عالمات  ُيعرف هبا وجوب القصاص، منها:  جعل ولذا فقد -

ا، فإذا اجتمع ا - إنه يقاد من املبارش دون املتسبب، فإن مل يكن هناك، بارش مع املتسبب فملأن يكون مبارشا

 من املتسبب.  يَد تِ ق  اُ 

، وقصد الفعل عدواناا.لن تكون اآلومنها أ -  ة قاتلةا

رف عندها وجود احلكم وهو وجوب القصاص حيث ُوِجدت وهكذا من العالمات الكثرية التي ُيع

 اجلناية.

لتعذر معرفة "أن نعلم أن خطاب الوضع له فوائد أوجزها املصنف يف قوله:  :إذن املقصود من هذا كله

؛ أي لتعذر معرفة خطاب الشارع يف كل حال  إما ألجل التكرار، أو ألجل تعدد الوقائع والنوازل "خطاب

معرفة احلكم يف كل مسألة؛ ولذلك الكلمة املشهورة التي سببت جدالا طويالا عند  حيث ال يمكن معها

العرعية  ولقد ُعلِم أن النصوص)األصوليني وهي كلمة أيب املعايل إمام احلرمني اجلويني يف ]الربهان[ قال: 

ا هو أتى هبا يف سياق القياس، واإلثبات حكام( هذاألال تفي بععر معشار   الحتجاج بالقياس.اا كالمه، طبعا

ا يف األحكام الوضعية:  ا قال أيضا احلكم املبارش  النصالعرع إما قد أتى هبا عىل سبيل فإن )وأيضا

 التكليفي، أو عىل سبيل اإلخبار والوضع، فإنه قد دلَّ عىل ذلك.

 "وللَعَلم املنصوب أصناٌف "

 لم املصنف عن أقسام احلكم الوضعي.بدأ يتك

 كم الوضعي ينقسم إىل قسمني، وهذا التقسيم ذكره صاحب املسودة.وعلًمؤنا يقولون: إن احل
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  :القسم األول: قالوا: ما يظهر احلكم بحيث يكون عالمةا عليه، وهو الذي قصده املصنف هنا يف قوله

فحينئذ  يكون ثالثة أو أربعة، وسأذكر العدد بعد قليل، هل هي ثالثٌة أم  "م املنصوب أصناٌف لَ وللعَ "

 ل ذلك العلة، والسبب، والعرط واملانع التي سيوردها املصنف.أربعة، فيشم

  قالوا: هو الصحة والفساد، فإن الصحة والفساد ليستا عىل القسم الثاين من خطاب الوضع واإلخبار

 حكًمن وضعيان بعد الفعل ال قبله. من، وإنًم الصحة والفساد مها

والفساد بعد الفعل نحكم بصحتها، فنقول: إنه ال وبذلك نفارق بني النوع األول والنوع الثاين، فالصحة 

؛ ولذلك فيجب أن نغاير بني  ، بينًم إذا حكمنا بالفساد ألزمنا إعادة وقضاء هذه العبادة مثالا يلزم اإلعادة مثالا

ا عىل  النوعني أو القسمني، فإن لكل قسم  حكًما منفصالا عن اآلخر من حيث اهليئة، فاألول يكون متقدما

ا عىل الفعل، والثاين يكون بعد الفعل، لكن احلكم التك ليفي، والثاين يكون بعد الفعل، األول يكون متقدما

فيه أو ال تلزم، وهل يرتتب عليه أثر يف داللته عىل الفعل املتقدم قبله داللةا مؤثرة من حيث هل تلزم اإلعادة 

 العقود أو غريها؟

أصناف اخلطاب الوضعي باعتبار كونه يظهر هنا ذكر  "وللعلم املنصوب"طيب، إذن فقول املصنف: 

 ؛ أي وللعالمة املنصوبِة للداللة عىل احلكم أصناف."ملَ وللعَ "به احلكم؛ ألنه قال: 

 "أصناٌف ": -َرمِحَُه اهللُ َتَعاىَل -طيب، قول املصنف 

 أورد املصنف ثالثة أصناف.

 فقال: 

 "العلة"أي أحد األصناف  "أحدها". 

 الثاين السبب.صنٌف الو 

 وعكسه املانع"، ثم قال: "هو العرط"الصنف الثالث قال: و". 

ا، احتًمالن وكالمها صحيح:أن املصنف مل ُيعل املانع صنفا  :والسبب  ا رابعا
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بع املانع وهو عكس العرط إما أن يكون قصده اإلُياز والتوضيح، فبدل أن يقول: والصنف الرا -

 اخترصها.

ا الثاين الصحيح: أن  - ا من الفقهاء يقولون: إن وجود املانع هو انتفاء لعرط، وسيأيت أو واملعنى أيضا كثريا

 تفصيل عالقة املانع بالعرط إن شاء اهلل بعد قليل عندما نصل إليه.

اختلف يف عد هذه األصناف، قيل: إهنا ثالثة، وقيل: إهنا أربعة، والنتيجة واحدة  "أصناف"إذن فقوله: 

ا للًمنع، وإنًم ه و إدخاٌل للًمنع يف العرط، وسيأيت التفصيل إن شاء اهلل بخالف القرايف يف ال فرق، ليس إنكارا

 هذه املسألة.

 "أحدها العلة"

أي أحد أصناف العلم املنصوب الذي يظهر به حكم العلة، ثم بدأ يعني يتكلم  "أحدها"نعم، قوله: 

ُه اهللُ َتَعاىَل -املصنف   قبل أن نذكر تعريفه. االصطال،، ويف معنى العلة يف اللغة ويف -َرمِحَ

 أم ليست حكًما وضعيًّا؟العلة اخُتلف هل هي حكٌم وضعي، 

ا من املتكلمني يرى أهنا أمٌر عقيل، وليس حكًما وضعيًّا، فإن العلة تكون موجبةا بذاهتا، وحيث  ألن بعضا

 كانت موجبةا بذاهتا، فال تكون حكًما وضعيًّا عندهم، وسيأيت اإلشارة هلذا الكالم.

 "األصل وهي يف"

 الضمري يعود إىل العلة. "وهي"نعم، قوله: 

 إىل أصل اللغة. "يف األصل"أي يف أصل الوضع اللغوي، فهو يشري يف قوله:  "يف األصل"وقوله: 

 "دن احليواين عن االعتدال الطبيعيالعرض املوجب خلروج الب"

 كون غري قائم  بنفسه.لطارئ الذي يهو األمر ا "ضرَ العَ "املراد ب "العَرض"نعم، قول املصنف: 

 يفرقون بني العرض واجلوهر:وذلك أن من ألفاظ املناطقة أهنم 

 : يكون قائًما بنفسه.فاجلوهر
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 ارٌئ.ليس قائًما بنفسه، وإنًم هو أمٌر ط :والعرض

الفرق بني العرض واجلوهر، وتقدم اإلشارة هلذا املعنى عندما تكلمنا عن العقل حينًم قال  وهذا هو

 وهر لطيف.بعضهم: إنه ج

 هو أمٌر طارئ يطرأ، فالعلة كذلك طارئة، وليست قائمة بنفسها. "العرض"إذن 

 هذا يدلنا عىل أن العلة موجبة بنفسها، وسيأيت إن شاء اهلل احلديث عنها. "املوجب"وقوله: 

أن البدن احليواين؛ أي بدن احليوان الذي يكون حيًّا، وهذا يدلنا عىل  "خلروج البدن احليواين"قال: 

، وإنًم العلة تكون طارئةا عىل البدن احليواين اجلًمدات  كل ما يطرأ عليها مما يغري هيأهتا فال يسمى علةا

اله، وخترجه عن تطرأ عليه من الطوارئ التي تغري حواحلعرات، فالذي  كاإلنسان، واحليوانات األخرى،

ا، االعتدال املعتاد الطبيعي إىل  واملرض حينئذ  يكون بمعنى العلة هبذا املعنى. غريه، فإهنا ُتسمى علةا أو مرضا

؛ لكي خيرج ما ليس بحيوان كاجلًمدات والنباتات، فإن الطوارئ عليها "خلروج البدن احليواين"قال:  إذن

، ما يسمى إن الشجرة إذا ُقطَِعت جاءها علة، وإنًم يقال: ُقطِعت، أو جاء عرٌض أخرجها  هاال تسمى علالا

 عن اعتداهلا.

؛ أي املعتاد الذي جرت به الطبيعة والعادة، وهذا هو تعريف العلة يف "عن االعتدال الطبيعي" وقوله:

ا له.  اللغة، فيكون حينئذ  بمعنى املرض أو مرادفا

ُتِعريَ ثم "  "العقيلَّ لذاته كالكرس لالنكسار عقالا ملا أوجب احلكم تُاس 

نف قد تكلم عن العلة اللغوية وانتهينا منها وهي نعم، هنا بدأ يتكلم املصنف عن العلة العقلية؛ ألن املص

فها، ثم سيتكلم بعد ذلك عن العلة العقلية، ثم سيتكلم بعد ذلك املعنى الثالث العلة  قريبٌة من املرض وعرَّ

 العرعية.

ُتِعريَ ثم "فقال:  ُتِعريَ ؛ أي العلة العقلية "عقالا  تُاس   من االستخدام اللغوي، أو الوضع اللغوي، أن تُاس 

 نقول: الوضع اللغوي، إىل االستخدام والترصف العقيل.
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ُتِعريَ ثم "قال:   "عقالا ملا أوجب احلكم العقيل لذاته تُاس 

. :إذن العلة العقلية  تعريفها هي ما يوجب احلكم لذاته، فكل ما أوجب احلكم لذاته فإنه يكون علةا

، فقال:   ."كالكرس لالنكسار"طبعاا رضب لذلك املصنف مثاالا

 يشء منكرس ما الذي أوجب انكساره؟ أي

 الكرس.

 جب سواده؟ كًم أن اليشء األسود ما الذي أو

ٌة عقليٌة لسواد اليشء، كًم أن الكرس علٌة عقليٌة موجبٌة لالنكسار، فال يمكن أن هو التسويد، فتسويد عل

، وال يمكن أن يس   ، وهذه اليل يسموهنينكرس العود بال كرس   ا العلة العقلية.ودَّ الثوُب بال تسويد 

ا متفقون عىل أهنا موجبة  .العلة العقلية عند املناطقة مجيعا

 )إنَّ  يقول: أنه واألثر احلديث أهل أصول عىل التدليل يف -َتَعاىَل  اهللُ َرمِحَهُ - الدين تقي الشيخ طريقة ومن -

 عليها يطرأ قد أنه والعقلية ةالكالمي األدلة يف خاصةا  وجه   كل من صحيٌح  وأنه م،لَّ مَس  دليٌل  أنه تزعمون ما

 أنكم العقلية الدالئل عليها وتقدم ظنية أهنا القرآن داللة بل واخلرب، اآلحاد أدلة نأ تزعمون عندما فأنتم ظن،

 .فيها( مطعونٌ  العقلية أدلتكم بل خمطئون،

ا القيم كتابه األصل هذا عىل بناها التي الشيخ كتب ومن  فيه انترص ألثر[ا ألهل ]االنتصار كتاب وهو جدًّ

 عىل اهلل رمحة– األربعة املذاهب فقهاء من وغريهم احلنابلة، فقهاء بطريقتهم املعنيني ومن احلديث، ألهل

 .-اجلميع

 ذلك. عىل االعرتاض بعض فذكر له، ةاملوجب هي العلة نإ قوهلم: عند العقلية العلة عن الشيخ تكلم

 املقتيض أو لليشء، املوجب يف العلة اسم استعًمل )إن فقال: :األثر ألهل ]االنتصار[ كتابه يف الشيخ فقال -

 لفظ يف فاملناسبة التغيري، جهة من مناسبة اللغوية العلة وبني بينها كانت وإن وهي الكالم، أهل عرف من هو له

ا توجيه وهذا أظهر، التولد . فيه أن اللغوي، استخدامهم يف حتى أيضا  إشكاالا
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ُتِعريَ ثم " ا مل تُاس   "عان  رشعا

ا قول املصنف:  ، "ملا أوجب احلكم العقيل لذاته"طبعا أو أمر  اصطالحي،  خيرج ما أوجب ألمر  خارجيٍّ

خارجي من وضع  علة عرفية؛ ألهنا ألمر  وإنًم يكون إنًم علة رشعية، أو  ت علة عقلية،فإنه يكون ليس

 الشارع، أو من وضع اآلدميني، مثل اإلشارة للوقوف ونحو ذلك.

ا ملعان   تُتِعريَ ُاس  ثم "   "رشعا

ُتِعريَ ثم "قول املصنف:  ا تُاس  ، إذن فقوله: مَ خدِ تُ س  ثم إن العلة اُ ؛ أي "رشعا ت عند فقهاء العريعة ملعان 

ُتِعريَ ثم " ا تُاس   دمت عند فقهاء العريعة.خ  تُ أي اس   "رشعا

ُتِعريَ "و  من ماذا؟  "تُاس 

ُتِعريَ  ُتِعريَ من العلة العقلية، إذن  تُاس  ُتِعريَ العلة العقلية من اللغوية، و تُاس  العلة العرعية من العلة  تُاس 

ُتِعريَ تفيد الرتتيب، فدل عىل أهنا  "ثم"العقلية؛ ألنه قال:  من العقلية؛ ولذا فإنه سيأيت بعد قليل  تُاس 

 اإلشارة إىل أن بعض االستعًمالت مأخوذٌة من استعًمل العلة العقلية.

ُتعِ ثم "وقول املصنف:  ا تريَ ُاس  صنف هي التي تسمى بالعلة ؛ أي أن هذا الذي سيتكلم عنها امل"رشعا

هبا العرعية يف لسان أهل وعندما نقول: العرعية ال نقصد هبا العرعية يف لسان الشارع، وإنًم نقصد  العرعية،

ا، فإهنم يستخدموهنا هبذا االستخدام.  العريعة، وعلًمء العريعة، وهم علًمء الفقه خصوصا

ُتخِدَمتأي أهنا  "ملعان  "ملصنف: وقول ا ألكثر من استعًمل، فإن فقهاء العريعة يستخدمون العلة  ُاس 

لثالثة معان  أوردها املصنف؛ ولذلك خيتلف استخدامهم من موضع  آلخر بناءا عىل األمور، أو املعاين الثالثة 

 التي سيوردها املصنف.

 "ا أوجب احلكم العرعيَّ ال حمالةَ أحدها: م"

سيأيت معنى إن شاء اهلل كالم  "ب احلكم العرعي ال حمالةما أوج"أي أحد هذه املعاين  "حدهاأ" قال:

ا؟ وسيأيت إن  ا يف باب القياس هل العلة موجبة بنفسها، أم أهنا عالمٌة يوجد عندها احلكم مطلقا طويل جدًّ
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ا، وهل هلا ثمر اء اهلل التفصيل يف هذه املسألة، وهي فيهاش ة؟ سيأيت إن شاء اهلل يف باب كالم طويل جدًّ

 القياس.

، قوله: "ما أوجب احلكم العرعيَّ ال حمالة"لكن نميش عىل عبارة املصنف، وهي كذلك صحيحة، أهنا 

ا؛ أي ف "ال حمالة"  ث ُوِجدت ُوِجد عندها احلكم العرعي.يحمراده؛ أي قطعا

ب للحكم العرعي، لوها مرادفةا للموجِ : فإن العلة هبذا االستعًمل يكون الفقهاء قد استعموبناءا عىل ذلك

 إن املوجب كذا، فقد يسمونه العلة له كذا. فحيث قلنا:

وحينئذ  تكون يعني مأخوذة من العلة العقلية؛ ألن العلة العقلية موجبة، وهذه تكون موجبة كذلك يف 

 احلكم العرعي، وهنا موجبة للحكم العقيل.

 "ه وحملِّه وأهلِهتىض احلكم ورشطِ وهو املجموع املركب من مق"

ستعًمل هذا الإنًم ملا أوجب احلكم العرعي؛ يعني والضمري هنا عائٌد ليس للعلة،  "وهو"قول املصنف: 

ا قلنا: إن االستعًمل الثاين بمعنى املوجب للحكم العرعي، فًم أوجب احلكم  الثاين وهو املوجب؛ ألنَّ

؛ أي وهو العلة هبذا "وهو"صده املصنف بقوله: العرعي ال حمالة وهو العلة باستعًمل األول هو الذي ق

 االستعًمل.

 ال بد من وجود فيها أربعة أشياء. يعني أن العلة هبذا االستخدام "املجموع"

 بةا من أربعة أشياء وجمموعة منها:فتكون مرك

 .وهو املقتيض 

 .والعرط 

 .واملحل 

 .واألهل 
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وهذه األمور  "ورشطه وحمله، وأهله املركب وهو املجموع املركب من مقتيض احلكم"ولذلك قال: 

 هٌة بأجزاء العلة العقلية األربع.األربع قالوا: إهنا شبي

 فإن عندهم أن العلة العقلية مكونٌة من أربعة أجزاء: 

 .املادية 

 .والصورية 

 .والفاعلية 

 .والغائية 

 ، والغائية األهل.بنفس الرتتيب املتقدم، فتقابل املادية املقتيض، والصورية العرط، والفاعلية املحل

 نبدأ هبا واحدةا واحدة: -

مقتيض احلكم هو املعنى الطالب للحكم الذي يطلب  "املركب من مقتيض احلكم"األول: قول املصنف: 

 احلكم، ورشطه، وسيأيت إن شاء اهلل رشط احلكم وتعريفه.

 اد  ونحوه.اءا كان يف شخص  أو كان يف مجبه احلكم، سو: واملحل احلكم هو ما يتعلق "وحمله"

به هو املكلف املراد باألهل؛ أي أهل احلكم هم املخاطبون به، وسيأيت إن شاء اهلل أن املخاطب  "وأهله"

 حث  مستقل، هذا له أمثلة متعددة.مب يف

قالوا: ملا يقال: إن وجوب  ىل سبيل املثال التي رضبوها إلطالق العلة عىل ما شمل األمور األربع:ع

ي أمر فيه ليل العرعي الذيض وجوب الصالة هو الدوب الصالة حكم رشعي مقتال: إن وجالصالة، يق

 الشارع بالصالة، هذا هو املقتيض.

 األمر الثاين: رشط وجوب الصالة هو كونه أهالا مثالا أهل املصيل، وسائر العروط الباقية.

 ، فهو أهل الوجوب.هو املصيل نفسه "أهله"املحل: قالوا: الصالة نفسها، هذا هو حمل وجوب الصالة، 
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ا:  يف وجوب كفارة اليمني، فقالوا: إن وجوب كفارة اليمني حكٌم رشعي مقتضيه هو أمر مثاله أيضا

 ري عند احللف، فيكون احللف هو املقتيض حينذاك.الشارع بالتكف

 املحلوف عليه، أهله: هو احلالف الذي قد حنث.أن حينث بعد أن حيلف، حمله: هو  رشطه: أنه ال بد

، وهذا موجود عند بعض وهك ذا يقال يف سائر األحكام، فتكون هذه األمور األربعة جمموعة تسمى علةا

ا يعربون هبذا التعبري.  خاصة الفقهاء املتقدمني جدًّ

 "ختلف لفوات رشط  أو وجوِد مانع   الثاين: مقتىض احلكم وإن"

ُتِعريَ ملعنى الثاين الذي أي ا "الثاين"نعم، قال:  هو "ة العرعية يف استخدام الفقهاء، قال: دلت له األُاس 

 ء يطلقون العلة يف مقابل املقتيض.؛ أي أن العلًم"مقتيض احلكم

 وتقدم أمثلة للمقتيض مثل:

 و احللف، باعتبار أنه هو املقتيض.أن يقال: إن العلة يف وجوب كفارة اليمني ه 

 ة يف وجوب الصالة أمر الشارع هبا.أو يقال: إن العل 

  :إن أو يقولون ، : هو عقد البيع، نقول: عقد النكا، مثالا إن العلة يف حصول امللك يف النكا، مثالا

ا من  حصول امللك يف عقد البيع هو عقده باإلُياب والقبول، فيكون هو املقتيض، فيكون جزءا

 األجزاء األربعة.

ا نقول: ا للبضع هو اإلُياب والقبو ومثله أيضا ل الذي ُتقق به عقد إن املقتيض ألن يكون املرُء مالكا

 النكا،، فيكون هذا علة هذا األثر الذي تقدم.

وإن ختلف احلكم عنه؛  أي؛ "وإن ختلف"له: أي وإن ختلف احلكم عن املقتيض فقو ؛"وإن ختلف"قال: 

 عن املقتيض. أي

مثل ملا قلنا: إن املقتيض هو لعدم وجود أحد العروط،  "لفوات رشط  "؛ أي احلكم "وإن ختلف"قال: 

 ة.اليمني، ومن رشطه احلنث، فمن مل حينث ال يرتتب عليه احلكم بعد ذلك وهو وجوب الكفار لفاحل
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ا قتل ابنه، فاحلكم هو القصاص،  "أو لوجود مانع  من املوانع" التي سيأيت اإلشارة لبعضها، مثل: أن أبا

ا املقتيض هو القتل، واحلكم  كم هنا لكون اجلاين القصاص، لكن ختلف احل وهولكن ختلف احلكم هنا، طبعا

ا للمجني عليه، فوجود املانع يمنع  احلكم، فتخلف احلكم مع وجود املقتيض، هذا استعًمل  من وجوبأبا

 بعض الفقهاء، وهذا من باب يعني يدلوننا عىل مسألة سأشري هلا عندما ننتهي من هذه األصناف.

 "الثالث: احلكمة"

؛ أي "احلكمة"يستعمل فيه الفقهاء معنى العلة، قال: وهو ؛ يعني االستعًمل الثالث مما "الثالث"نعم، 

هو املعنى املناسب الذي  "احلكمة"حكمة احلكم، وسيأيت إن شاء اهلل تفصيل هلا يف باب القياس، ومعنى 

ع احلكم ألجله.  نشأ احلكم عنه، أو رُشِ

يِن مل "  "صنع الزكاة، واألبوِة ملنع القصاكمشقة السفر للقرص والفطُِر، والدِّ

ا هبا  "كمشقة السفِر للقرص والفطر"قال:  فنقول: إن املشقة للسفر والقرص علٌة، مع أهنا ليست مناطا

القياسية باحلكمة أم ال؟ سيأيت العلة احلكم، وإنًم هي حكمة، وسيأيت إن شاء اهلل تفصيل هل يصح التعليل 

 إن شاء اهلل يف حمله.

: بناءا عىل هذا االستخدام أن 
)والعلة يف قرص الصالِة يف السفر وجود  بعض الفقهاء يقول:فنقول حينئذ 

، فهنا استخدم العلة بمعنى احلكمة، واحلكمة "واحلكمة"املشقة( لكن لو أردت أن تدقق يف العبارة تقول: 

ا، وتارةا ال يعلَّق، وإنًم تبقى مناسبةا فقط ال يناط هبا احلكم.تارةا يُ  ا وعدما  علق هبا احلكم وجودا

 أي الفطر تكون علته وحكمته هي املشقة يف السفر. ؛"ثله الفطروم"قال: 

ا النصاب، ثم كان عليه  "ين ملنع الزكاةوالدَّ "قوله:  "ين ملنع الزكاةوالدَّ "قال:  مرادهم من كان مالكا

وا بصورة  واحدة من صور أثر الدين عىل النصاب؛ ألن كل مَ  ن كان عليه دين، وكان ديٌن يستغرق ماله، فعربَّ

ا يف الوعاء الزا فلو أن الرجل ملك مئةا  كوي، فإنه خيصم من الوعاء الزكوي؛لدين مما يعني يكون مؤثرا

، لكن لو كان ماله مئة، ودينه تسعون، فإنه قد سقطت ةوالنصاب ععرة، وعليه دين ععرون، فإنه يزكي ثًمني
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من النصاب، وهذا معنى قوله:  الزكاة عنه؛ ألنه ال جتب الزكاة إال يف ععرة، والنصاب ععرون، فهو أقل

 ."وكالدين ملنع الزكاة، فإنه يكون حكمةا "أي  "والدين"

ا ين يف ذمة املسلم الذي يملك النصاب، فإنه إذبه نقول: إن الدَّ يعني كيف التعليل وصورة ذلك أن نقول: 

ة، وإال فإنه يكون ملنع وجوب الزكاة، هو ليس علةا يف ذاته، ولكنه حكم أنقص املال عن النصاب يكون علةا 

ا النصاب يف ا له عن  احلقيقة، ولكن ملا كان الدين الذمالكا ا املال كله، أو أغلبه فيكون منقصا ي عليه مستغرقا

.  النصاب، فإنه يكون يسمى حينئذ  علةا

ا: أن األبوة علة، مع أهنا يف احلقيقة ما "واألبوة ملنع القصاص"قال:  نع، هذا تقدم، فإنه يقال حينئذ  أحيانا

ا للمجني عنه علة  وإنًم هي يف احلقيقة ألجل كوهنا حكمة، فعندما يعرب بعضهم فيقول: إن كون اجلاين أبا

 انتفاء القصاص هي حقيقتها حكمته؛ ألن الشخص ال يقتص منه بجنايته عىل نفسه.

ل نُ فَ « يكبَ ك أِلَ الَ مَ وَ  َت ن  أَ : »-َصىلَّ اهللُ َعَلي ِه َوَسلَّم-وقد قال النبي  االبن منزلة اجلزء من النفس، فحينئذ  زِّ

 فإنه ال يقتص منه، فهذه من باب احلكمة؛ ولذلك دخلت فيها.

 "الصنف الثاين: السبب"

ا للتعريف باحلكم العرع  "السبب"هو ي، قال: نعم، الصنف الثاين من أصناف العلم املنصوب رشعا

ا يستخدم يف استعًمل ال  قليل. ام نذكره بعدفقهاء ألكثر من استخدالسبب كذلك أيضا

 "وهو لغة: ما ُتوصل به إىل الغرض"

:"قوله:  ل به إىل الغرض وهو لغةا يعني هذا التعريف الذي ذكره املصنف تبع فيه الطويف؛ ألن  "ما ُتوصِّ

ح هذا التعريف، وترك ا وكثري من األصوليني حينًم قالوا:  [الروضة]ب حالتعريف الذي ذكره صالطويف رجَّ

ن املصنف لذي حيصل احلكم عنده ال به، وهذا هو املشهور يف كثري من كتب األصوليني، ولكإن السبب هو ا

 ."ما يتوصل به إىل الغرض"تبع الطويف يف تعريفه بقوله: 

.؛ أي أنه ليس "ما يتوصل به"يف تعريفه يف اللغة بأنه  :قوله  هو الذي أوجب، وإنًم كان وسيلةا
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أن السبب ليس موجباا بنفسه، وإنًم هو وسيلة؛  ب والعلة:ولذلك ُيب أن نعرف أهم فرق بني السب

وهذا أهم فرق  ُيَفرق فيه بني السبب والعلة  فهو وسيلٌة للوصول إىل الغرض، "ما يتوصل به"ولذاك قال: 

هو يعني يتوصل به  يف االستخدام اللغوي، فالعلة تكون موجبة ملعلوهلا، بينًم السبب ليس موجباا له، وإنًم

 حينذاك. كاألمارةكون إليه، في

ُتِعريَ و" ا ملعان   ُاس   "رشعا

ُتِعريَ و" ا ُاس  ُتِعريَ أي و "رشعا ا من االستخدام اللغوي، ليس كالعلة  ُاس  ُتِعريَ رشعا من االستخدام العقيل،  ُاس 

ُتِعريَ وإنًم  ا من االستخدام اللغوي، أو الوضع اللغوي باملعنى األدق، فنُِقل من الوضع اللغوي  ُاس  إىل رشعا

 الترصف العرعي.

ُتِعريَ "وقول املصنف:  ا ُاس  ليس ذلك املراد به يف لسان الشارع، وإنًم املراد يف لسان محلة العرع وهم  "رشعا

 استعًمل الفقهاء ومحلة العرع ال يف العرع نفسه. فقهاء، فالذي يتكلم عنه املصنف هناال

 بنصها.أورد املصنف أربعة ا، وسيذكرها  "ملعان  "وقول املصنف: 

 "الرتدية فاألول سبب، والثاين علةأحدها ما يقابل املبارشة كحفر البئر مع "

هنا عربَّ باألحد ومل يعربِّ باألول؛ ألن قاعدة العلًمء يف الفقه واألصول، إذا عربوا باألول  "أحدها"قال: 

فال مزية له عىل غريها، ومثله ما بعدها، عىل أنه مستو  مع  فمعناه األقوى أو األكثر، وملا عربَّ بأحدها فيدل

ا يف العلة.  يقال أيضا

ُتِعريَ التي ذكرها املصنف هو أول املعاين التي  "أحدها"وهذا   له السبب العرعي من الوضع اللغوي. ُاس 

ا عند الفقهاء،  "ما يقابل املبارشةَ "قال:  فالسبب تكون يف مقابل املبارشة، وهذا االستخدام كثري جدًّ

اجلنايات، ويف باب الغصوب؛ أي باب الغصب حينًم يتكلمون عن السبب واملبارشة، وخاصةا يف باب 

 يعاٌت كثرية، وقواعد متعلقة هبذا األمر منها:املتسبب واملبارش، وهلم يف املتسبب واملبارش حديٌث طويل، وتفر
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  ارش، وال يسقط ]إذا اجتمع املتسبب واملبارش فالضًمن عىل املب :التي أوردهتا يف أول احلديثالقاعدة

ذلك العقوبة عن املتسبب، وأما إن كان اجلناية من متسبب وال مبارش، فالضًمن عىل املتسبب بحيث 

 ال مبارش[.

ا، وهذا حديثها أظن  ويف بعض املواضع ُُيعل املتسبب كاملبارش، كاملكره، وقد ُيتمع الضًمن عليهًم معا

 يعني أن تكلمنا عن بعضها باختصار يف الزاد.

 استخدام الفقهاء يف باب اجلنايات.هذا من أكثر  "ما يقابل املبارشة"فقول املصنف: إذن، 

ى "كحفر البئر مع الرتدية" ومثَّل له بمثال  سهل، قال: ا، ثم جاء آخر فردَّ أي  ؛يعني لو أن رجالا حفر بئرا

ا ثالثاا يف تلك البئر، رمى فيها آدمي، أو رمى فيها هبيمةا فتلفت، فا مي ضًمنه بالقصاص أو آلدرمى شخصا

 ة بضًمهنا بقيمتها.يملبهالدية، وا

فنقول: إن حفر البئر سبب، واحلافر متسبٌب، والرتدية وهو الدفع مبارشٌة، والدافع مبارٌش، فحينئذ  اجتمع 

؛ أي "سبٌب "وهو حفر البئر  "األولف"السبب واملبارشة، فيكون الضًمن عىل املبارش، وهذا معنى قوله: 

علة القتل؛ ولذلك جعلنا الضًمن  فيكون "والثاين علةٌ " ناية، والثاين وهو الدافع أو املردي،سبٌب يف اجل

 عليه؛ ألنه هو املبارش.

 إذن فاعل علته هو املبارش، وهو الذي يف احلقيقة قام باجلناية؛ ألنه ينسب إليه بأنه هو الدافع.

 "الثاين: علة العلة"

ُتِعريَ اُ ؛ أي من املعاين التي "الثاين"قال:  ا يف لسان محلة العرع، قال:  س   "علة العلة"هلا لفظ السبب رشعا

 ن السبب يطلق بمعنى عىل العلة، فتكون العلة هلا علٌة موجودة، فحينئذ  تكون علةا هلا.يعني أ

، سأورد بعده مثاالا آخر. :مثاله  يعني أورد املصنف مثاالا

 "ي علة الزهوقعلة اإلصابة التي ه كالرمي هو سبب القتل، وهو "
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لو أن رجالا رمى آخر بسهم  فقتله، فالعلًمء يقولون: إن علة قتله الرمي، وبناءا  "كالرمي"يقول الشيخ: 

ا عدواناا، والعرط الثاين:  عليه فهذا الرمي إن كان بقصد اجلناية وهذا العرط األول هلا؛ يعني أن يكون عمدا

، فإنه حينئذ  العلة قد استوفت ت اآلال ونحو ذلك منأن يكون الرمُي بمحدد  أو مثقَّل،  التي تكون قاتلةا

 فيكون فيها أن الرمي هو العلة. ،(43:48)رشطيها ففيها 

 "كالرمي هو سبب القتل"احلقيقة أن الرمي ليس هو علة القتل، وإنًم هو علة العلة؛ ولذلك يقول: 

ة الذي قتل إنًم هو اإلصابة، فهذا هو هلا؛ لذلك يقول: هو عىل اإلصاب ااحلقيقة هو عىل العلة وليس سببا 

العلة، ومل ُتدث إصابٌة إال ألجل الرمي، فكان الرمي علة اإلصابة، واإلصابة علة زهوق الرو،، فكان علة 

 العلة حينئذ.

 "ة بدون رشطها كالنصاب بدون احلولالثالث: العل"

 العلة بدون رشطها سبباا. يسمونسبب أهنم ليعني أن من استعًمالت محلة العريعة ل "الثالث"قال: 

أي بدون العرط الذي يكون مصاحباا  ؛"بدون رشطها"هي التي تقدم ذكرها  "العلة"فقول املصنف: 

هلا، فحينئذ  ملا ذكرنا تذكرون يف معنى العلة املعنى الثالث: بأن العلة هي التي تكون املقتيض للحكم ولو 

ا للعلة باملعنى  بدون العرط، ولو ختلف معها احلكم، فحينئذ  يكون ا وموازيا السبب باملعنى الثالث مرادفا

 ذا املعنى.لثالث؛ ولذا الفقهاء قد يسمون العلة سبباا هلا

 "الرابع: العلُة العرعيُة كاملةا "

وهو العلة املركبة من األمور األربعة وهو  "هو العلة العرعية الكاملة"نعم، هذا املعنى الرابع، قال: 

من املقتيض، ومركبة من العرط، ومركبة كذلك من املحل، ومركبة كذلك من األهل  املعنى األول؛ مركبة

َي سبباا.  الذي يكون له، أربعة أشياء تقدم ذكرها، فإذا اجتمعت هذه األمور ُسمِّ

 قبل أن ننتقل للعرط نستفيد: 
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يعني ُيعلونه  أن السبب يستخدمه الفقهاء بمعنى العلة يف موضعني، ويف موضعني ُيعلونه علة العلة، أو

ا ملعناى  معناى قريباا من العلة، هذا واحد، وهذا يدلنا عىل أن استخدام الفقهاء للسبب والعلة ليس مطَّردا

واحد، بل قد يتجوزون فيطلقون العلة عىل السبب، والسبب عىل العلة بخالف االستخدام العقيل، فإن 

ق بني العلة وبني السبب، وأما ا ا يف هذا الباب.االستخدام العقيل يفرِّ زا  لفقهاء فأن هلم جتوُّ

ا الثمرة  ا، لكن من الثمرات، ال ولذلك فإن أغلب استخدام الفقهاء ملا كان متغايرا أقول: ما له قليلة جدًّ

 ، لكن من الثمرات للتفريق بني السبب والعلة.فيها

o ا: هل ُيوز أن يتقدم اليشء عىل سببه أم ال؟  املسألة املشهورة جدًّ

كان ذاك السبب علةا وهو املقتيض للحكم، فإنه ال ُيوز أن يتقدم عليه، وإن كان ليس هو  فنقول: إن

 يتقدم عليه، وبعضهم يسميه العرط. املقتيض، وإنًم كان هو أحد القيود املتعلقة به، فيجوز أن

ر قبل أن حينث حلديث الن -َعزَّ َوَجل-مسألة احلنث، فإن من حلف باهلل  مثل: َصىلَّ اهللُ -بي جاز له أن يكفِّ

 ح   أَ اهلل اَل  اءَ َش  ن   إِ ينِّ إِ :»-َعَلي ِه َوَسلَّم
ا ا َخ هَ ري  ى غَ رَ أَ مني  فَ  يَ ىَل ف عَ لِ  هَ ن  ا مِ ري 

، ري  َخ  وَ ي هُ الذِ  ُت ل  عَ فَ » لفظ  يف« الَّ ا إِ

رت عَ كَ وَ   مِ يَ  ن  فَّ
 مِ يَ  ن  ت عَ ر  فَّ كَ  َ الَّ إِ »ويف لفظ  « يينِ

واحلديث يف الصحيح من « ري  َخ  وَ ي هُ ت الذِ ل  عَ فَ ي وَ ينِ

 حديث أيب موسى.

ا يقال يف احلج: ولذلك مثل أي لفدية ُيوز فعلها قبل فعل املحذور، لكن فإن الكفارات التي يعني اضا

ا، فال بد من وجود املقتيض وهو الدخول يف النسك؛ يعني هذه من أهم الثمرات املتعلقة  بعرط أن يكون حمرما

 بالتفريق بني السبب وبني العلة.

 "الصنف الثالث: العرط"

 "العرط"النوع الثالث من خطاب الوضع هو 

 "و لغة: العالمة ومنه جاء أرشاطهاوه"
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؛ ألهذه واضحة، العرط يف اللغة األصل أنه العالمة عىل ال هنا تضع يشء، ومنه سميت العرطة رشطةا

اُطَها﴾﴿ :-َعزَّ َوَجل-عالمات عىل صدورها يف الزمان األول، ومنه جاء قوله اهلل  َ [؛ أي 18]حممد:َجاَء َأرش 

 عالماهتا؛ أي العالمات الصغرى.

ا: ما يلزم من انتفائه"  "انتفاء أمر عىل غري جهة السببية ورشعا

ا إخراج السبب يف آخره؛ أن السبب ال يلزم منه. "ما يلزم"قوله:   هذا خيرج السبب، وسيأيت أيضا

ا قد يكون حلبانتفاء اعربَّ  "ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر  "قوله:  كم رشعي، وقد ألمر؛ ألن العرط أحيانا

؛ لكي خيرج املانع، فإن املانع "ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر  "يكون حلكم وضعي آخر، وعربَّ املصنف بقوله: 

، بينًم العرط يلزم يلزم من وج  من انتفائه انتفاء أمر.وده انتفاء أمر 

 :كلمة واحدة إذن الفرق بني املانع والعرط هي

 العرط يلزم من وجوده انتفاء األمر، بينًم العرط هو يلزم من انتفائه وجود األمر.

يلزم من وجوده الوجود،  ال ن السببهذا القيد لكي خيرج السبب؛ أل "عىل غري جهة السببية"قال: 

هي العلة العرعية بمعنى ويلزم من انتفائه النفي، أما التي يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من انتفائه النفي 

 املقتيض. 

عىل غري "لكن السبب يلزم من انتفائه النفي، فلًم كان يشبه العرط من أنه يلزم من انتفائه النفي زاد عبارة 

 ؛ لكي خيرج السبب، فال يكون داخالا يف هذا التعريف."جهة السببية

 رضب املؤلف مثالني.

 "النتفائهًموالزكاُة  كاإلحصان واحلوِل ينتفي الرجمُ  "

ا عىل غريه إذا ُوِجد  ، ألنبقيوده األربع املشهورة يف املذهب "كاإلحصان"يقول:  املذهب يزيد قيودا

ا للرجم، لكن إن انتفى هذا العرط، فإنه ال رجم، وإن ُتققت باقي العروط، قد  اإلحصان، فإنه يكون رشطا
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ب باإلقرار، فإنه ال بد أن يقر عىل نفسه يوجد اإلحصان لكن ينتفي يشء آخر مثل الشهود، أو كًمل النصا

ا، وهكذا.  أربعا

 يف الزكاة، فإن احلول يف الزكاة رشط؛ أي حوالن احلول، وبناءا عليه فإهنم يقولون: لو "وكاحلول"قال: 

مل حيل احلول فال زكاة عليه، بمعنى ال زكاة واجبة، لكن ُيوز له أن يقدمه عىل العرط؛ ألن املقتيض وهو 

ب موجود قبله، فيجوز تقدم الفعل عىل سببه ورشطه، بعرط وجود املقتيض له وهو ملك ملك النصا

 النصاب.

 "وهو عقيل"

 أي منه نوٌع عقيل، ويسمى العرط العقيل. ؛"عقيلي "أي العرط  "وهو"

 "كاحلياة للعلم "

حي، وهذه من ؛ ألنه ال ُيعقل أن هناك عاملٌ إال وهو حي، فال عامِل إال وهو "كاحلياة للعلم"قوله: 

يستدل هبا بعضهم فيقول: أثبتنا علم اهلل  -َعزَّ َوَجل-االستدالالت العقلية إلثبات بعض الصفات الكًمل هلل 

 ، فنثبت احلياة له من باب العرطية.-َعزَّ َوَجل-

 "ولغوي"

 أي العرط اللغوي.

 "الدار لوقوع الطالق املعلق عليه كدخول"

لو أن رجالا علَّق  "كدخول الدار لوقوع الطالق املعلق عليه"قال:  مثَّل له بمثال: "ولغويي "قوله: 

تعليق تعليق لغوي، فحيث ُوِجد الداللة الطالق زوجته عىل دخول الدار، قال: إن دخلِت الداَر، هذا 

ا يف ه لغة ذلك وية بأن دخلت هي الدار بًم يصدق علياللغ ا لوقوع الطالق، ومثله يقال أيضا فإنه يكون رشطا

 تق.الع
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كان يرى أن العرط اللغوي ال يسمى  بعض األصوليني، أو كثري من األصوليني، عدد من األصوليني

ا وإنًم هو من باب األسباب، فريى أن العرط اللغوي ومثله العادي، إن قيل بالعرط العادي  إنًم هو من رشطا

رق بني السبب وبني العرط، قبيل األسباب، وليس من قبيل العروط، والسبب يف ذلك ما تقدم ذكره يف الف

فذكروا: أنه يلزم من وجود العرط اللغوي وجود املسبب، ويلزم من عدمه العدم، بخالف العروط اللغوية، 

 فإنه ال يلزم من وجوده الوجود.

 "ورشعي"

 .أي رشٌط رشعي ؛"ورشعي"

 "كالطهارة للصالة "

من وجودها وجود الصالة أو صحتها؛  ألن الطهارة يلزم من انتفائها عدم صحة الصالة، ولكن ال يلزم

 ألنه قد يكون هناك سبب آخر يكون مبطالا للصالة.

 "وعكسه: املانع"

ُتتمل أن تكون الصنف  "وعكسه"؛ أي وعكسه العرط، وتقدم احلديث عن كلمة "وعكسه"قوله: 

 الرابع، وُتتمل أن تكون داخلةا يف الصنف الثالث وهو العرط.

نا عىل أن املانع عكس العرط، فينتفي احلكم بوجوده، بينًم العرط ينتفي يدل "وعكسه"وقول املصنف: 

 احلكم بانتفائه، فهذا هو وجه العكسية فيه.

: إن وجود املانع وانتفاء العرط كالمها سواٌء يف انتفاء أما وجه االتفاق بني املانع وبني العرط أننا نقول

جود املانع، كًم أهنًم يتفقان؛ أعني وجود العرط وانتفاء احلكم، فإن احلكم ينتفي عند انتفاء العرط، وعند و

ا عدمه، وإنًم يلزم إذ املانع اليل هو عكس السابقة  يتفقان يف أنه ال يلزم منهًم وجود احلكم، وال يلزم منهًم أيضا

 عند انتفاء العرط ووجود املانع الذي تقدم ذكره قبل قليل.
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إن العرط واملانع يشرتكان يف أمرين، وخيتلفان يف أمر،  ا قلنا:قبل أن ننتقل لتعريف كالم املصنف، هنا مل

ا من الفقهاء يعدو أغلب استخدام الفقهاء، فإن أغلب استخدام ن انتفاء املانع رشطاا، وهذا هو جعل كثريا

 الفقهاء أهنم يذكرون يف العروط انتفاء املوانع.

ا، فاجلنون طارئ، فيكون بعضهم يقوليقولون: من رشطه التكليف، و فعىل سبيل املثال: : أال يكون جمنونا

ا، فإذا  ا؛ ولذا فإن انتفاء املوانع يعد من العروط وهو أكثر استخدام الفقهاء، فيجعلون انتفاء املانع رشطا مانعا

 عددوا العروط ذكروا فيه املوانع.

ع رشٌط من إن عدم العرط مانٌع من موانع احلكم، وعدم املان)ولذلك عندهم كلمة مشهورة يقولون: 

ا يكرروهنا يف هذه املسألة.  رشوط ثبوت احلكم( هذه كلمة مشهورة جدًّ

ا هذا هو   األشهر عند الفقهاء يف استخدامهم.طبعا

ا بني العرط وبني املانع،خالف يف ذلك القرايف فكان له رأي يف هذه املسألة ويرى أن ه ووجه  ناك فرقا

، أو ُشكَّ يف املانع، فإنه خيتلف احلكم، فحيث شككنا يف العرط، أنه إذا ُشكَّ يف العرطِ )الفرق بينهًم فقال: 

شك هل دخل الوقت أم ال، فنقول: ال تصح ه ال بد من تيقن وجود العرط من الفإنه ال يثبت املعروط؛ ألن

يف وجود املانع، فإنه صالته حتى يتيقن، يميض من الوقت ما يتيقن أنه قد دخل وقت الصالة، بخالف الشكِّ 

فرقنا بني الشك يف انتفاء املانع، والشك يف وجود )، فقال: (عربة به، فيثبت احلكم مع وجود الشكال 

يؤثر فيه  العرط، فأثر يف احلكم، فيجب التفريق بينهًم، ولو قلنا: إهنًم واحد جلمعنا بني نقيضني أحدمها

 الشك، والثاين ال يؤثر(.

:  هلك هالك، وهذا اهلالك نظرنا يف ماله هل يورث أم ال؟ أرضب لك مثاالا

دة، فحينئذ  نقول: يرث  تِه، هل ارتد أم ال، فنحن شاكون يف الرِّ فنقول: إنه إذا كان مسلًما وشككنا يف ردَّ

 انع، وال عربة بالشك يف املوانع.ورثته املسلمون ماله؛ ألننا شاكُّون يف امل



 

24 

 

م ثم هلك، وشككنا يف وجود العرط وهو إسالمه، إذ العرط اُتاد بينًم لو كان العكس رجل غري مسل

يف وجود الدين، واملانع اختالف الدين، فحينئذ  نقول: ملا شككنا يف وجود العرط فإهنم ال يرثون؛ للشك 

 العرط، هذا كالم القرايف.

ا أطال ابن القيم  ُه اهللُ َتَعاىَل -طبعا حيح، بل العرط واملانع سواء، هذا غري ص)يف الرد عليه، وقال:  -َرمِحَ

ا يف الشك؛ ألن الشك ال ينقل عن األصل، فلًم كان الذي حيكم بوجود العرط مستصحب  وإنًم جعلنا فرقا

العدم حينئذ  نقول: ال عربة بالشك الطارئ، فحينئذ  مل نعترب وجود الشك يف العرط، بينًم املانع هو 

 .(حلكم األول يف هذه املسألةمستصحب للحكم األول، فحينئذ  يعني اعتربنا ا

ا، ونسبه لنفسه ابن القيم يف ]بدائع الفوائد[ فقال: قلت، وفائدة ذلك: أن ابن القيم يف  وله كالم طويل جدًّ

ا قد تكون قليلة، قد يقول قائل: استفادها من غريه، وخاصة يف  ]بدائع الفوائد[ إذا مل يقل: قلت، فأحيانا

 وغريه. [األمايل] املباحث اللغوية كالسهييل صاحب

 الطالب: ................

 العرط. مسلم شك يفالشيخ: إذا شك هل هو مسلٌم أم ليس ب

 ................ الطالب:

 الشيخ: ال، ما يورث.

 "وهو ما يلزم من وجوده عدم احلكم"

حلكم وعدم يعني يلزم أنه إذا ُوِجد انتفاء ا "ما يلزم من وجوده عدم احلكم"؛ أي املانع "وهو"قال: 

ا للموانع، فيقولون عىل سبيل املثال: موانع القصاص، موانع قبول الشهادة ، صحته، الفقهاء يعقدون أبوابا

ا موانع اإلرث التي ذكرناها قبل قليل ثالثة.  وهكذا؛ يعني يذكرون أبواباا كثرية جدًّ

 "والفساد عندنا من باب خطاب الوضع والصحة"

 ة، وما بعدها يكون سهل، وهي قضية الفرق بني الصحة والفساد.هذه املسألة من املسائل املهم
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هذه من األلفاظ التي ذكر الشيخ تقي الدين ونقلها عنه بدر الدين  "والصحة والفساد"قول املصنف: 

ه عليها أن هذين اللفظني وهي الصحة والفساد ليست موجودةا يف نصوص  [البحر املحيط]الزركيش يف  وأقرَّ

ي من اصطال، الفقهاء وتواضعهم هبذا التعبري، بتعبري الصحة والفساد، وإال فاألصل أن العرع، وإنًم ه

الفقهاء، وال  العرع إنًم يعرب باحلق والباطل، كًم قال الشيخ، وأما الصحة والفساد فإنًم هي من اصطال،

 مشاحة يف اصطالحهم.

سأوردها بعد ذلك وأما األقوال التي  يدلنا عىل أن هذا احلكم هو عند فقهاء احلنابلة، "عندنا"وقوله: 

 فإهنا عند غريهم.

أي أن الصحة والفساد تعدُّ من أنواع خطاب الوضع، ولكنها ليست  "من باب خطاب الوضع"وقوله: 

م ذكرها.  من العالمات األربعة التي تقدَّ

ن كانت : ألهنا حكٌم من الشارع عىل العبادات والعقود، وإوسبب كوهنا من خطاب الوضع قالوا -

، إال أنه ُيبنى عليها أحكاٌم تكليفية، ففي العبادات يبنى عليها اإلعادة، أو وجوب اإلعادة،  ويف متأخرةا

األمر، فكانت وغري ذلك من املسائل املتعلقة هبذا املعاقدات يبني عليها وجوب الضًمن، ووجوب رد املال، 

 ا.كانت حكًما وضعيًّ فالصحة والفساد عندها يظهر حكم تكليفي 

 "لصحة: اإلباحة، والبطالن: احلرمةوقيل معنى ا"

؛ أي من قال هذا القول فإنه يقول: إهنا ليست خطاباا وضعيًّا، وإنًم هي حكٌم تكليفي، "وقيل"قال: 

 الصحة بمعنى اإلباحة؛ أي اجلواز. فحينئذ  تكون

ن الصحة علة، واإلباحة ، وقد ُردَّ عىل ذلك فقال: إن هذا ال يصح؛ أل"والبطالن بمعنى احلرمة"قال: 

ا. ، وإنًم هي مغايرة هلا؛ ولذلك هذا القول يعني ضعيٌف جدًّ  معلول، والعلة ال تكون معلولةا

 "مر عقيلوقيل: مها أ"
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، وقد قيل: إنه مل يسبقه أحٌد [املنتهى]هذا القول هو الذي قاله ابن احلاجب يف خمترصه  "وقيل"قال: 

ه، وذكر اسمه لقوله: إهنا أمٌر عقيل، لكن نقل ا  قد قال هبذا القول. -اآلن اسمه نسيت–بن دقيق العيد أن جدَّ

بمعنى أهنا ليست حكم وضعي، وال حكم تكليفي، وإنًم إذا ُوِجَد القيود،  "أهنا أمٌر عقيل"ومعنى قوله: 

، أو حُيكم بالفساد عند انتفاء احل د والقيود وُوِجد حد الصحة من العروط وغريها، فإنه حُيَكم بالصحة عقالا

 التي تقيد الصحة.

 "فياا يف سقوط القضاء عند الفقهاءفالصحة يف العبادات: وقوع الفعل كا"

ا البن احلاجب والطويف،  بدأ يتكلم املصنف يف حد الصحة عند الفقهاء، وقد ذكر املصنف هنا تبعا

م ا، بدأ يتكلم عن حد الصحة وقسَّ ا كان ينقل من ابن احلاجب كثريا ه إىل قسمني يف العبادات، والطويف أيضا

 ويف املعامالت.

وهذا التقسيم الذي مشى عليه املصنف يف تقسيم الصحة إىل عادات وعبادات يعني ذكره بعضهم، وإن 

ين.قال: يمكن أن نجعل له ضابطاا ُيمع كان املرداوي   االثنني، سأشري له بعدما ننتهي من احلدَّ

وهذا  ا عند الفقهاء وآخر عند املتكلمني،ثم ذكر حدًّ  "اتفالصحة يف العباد"بدأ يتكلم املصنف قال: 

يدلنا عىل أن الفقهاء، أو أن العلًمء قد اختلفوا يف حد الصحة يف العبادات مع اتفاقهم عىل حد الصحة يف 

 املعامالت.

 أما يف العبادات فإن هلم قولني: 

لقضاء، قوله: كافياا يف السقوط ة كافياا يف سقوط االقول األول: هو وقوع الفعل؛ أي فعل العباد -

ا  القضاء؛  قضاءها، فإن معنى ذلك أهنا صحيحة.بمعنى أن فعل العبادة إذا مل يوجب رشعا

ا حينئذ  نقول: إهنا فاسدة، قال: وهذا عند الفقهاء بمعنى أن هذا هو  وإن قلنا: إنه ُيب قضاء العبادة فإنًّ

كثري من فقهاء احلنابلة كابن نرص اهلل يف حاشيته الفقهاء  عىل أن هذا هو استعًملاستعًمل الفقهاء، وقد نص 
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عىل املحرر، ومنهم الشيخ تقي الدين، يعني ابن نرص اهلل معارص مؤلف، لكن الشيخ تقي الدين متقدٌم عىل 

 املؤلف، وقال: إن هذا هو الصحيح والباطل يف عرف الفقهاء.

 "وعند املتكلمني: موافقة األمر"

يعني موافقة الفعل ألمر الشارع،  "موافقة األمر"أي يف علم األصول هو  ؛"منيوعند املتكل"قوله: 

ا"ومعنى كونه  أي يف ظن املكلف ال يف احلقيقة؛ ألنه يف احلقيقة ال يعلمه أحد، فلو قلنا: إن يف  ؛"موافقا

ظن املكلَّف سواءا وافق حقيقة األمر ملـَا ُحكِم بصحة العبادة يف الغالب؛ ولذاك يقولون: إن املراد باملوافقة يف 

 حقيقة األمر، أو مل يوافقه.

أبو عيل العكربي يف  ني ذكر كثري من احلنابلة ومشى عليه، منهم:وهذا التعريف الذي عند املتكلمني، يع

ا قريباا من هذا حينًم ق فقوله: ما  )الصحيح ما طابق العقل والنقل(ل: ارسالته يف األصول، فقد ذكر تعريفا

ا لألمر العرعيطابق النقل؛   .أي كان موافقا

ا الطويف، وقد ذكر الطويف أن تعريف املتكلمني أعم من تعريف الفقهاء.و  ثله أيضا

لفصالة من ظن الطه"  "ارة صحيحة عىل الثاين ال األوَّ

ت باحلدث دون الطهارة من  يقول الشيخ: إن من صىل صالةا يظن فيها أنه طاهٌر من احلدث، وعربَّ

 عىل قولني: البناء عىل الظن فيها.طهارة من النجاسة فيها خالف النجاسة؛ ألن ال

ا ب - ا : لفائدة، نأخذ مسألة فقهيةس لطبعا ا فيًم أعلم: أن من صىل ظانًّ املذهب يقولون، أو يكاد يكون اتفاقا

هذا ما « أضَّ وَ تَ ى يَ تَّ ث َح َد ح  ا أَ ذَ م إِ دكُ َح ة أَ اَل َص اهلل ل بَ ق   يَ اَل »أنه طاهر، فبان أنه حمدث بطلت صالته حلديث 

 ث.يتعلق باحلَد 

 وأما من صىل ظانًّا طهارته من النجاسة، من حدث النجاسة، فبان بخالفه، فاملذهب فيه روايتان، قيل:

 .إنه ملحق باحلدث األول 

 .ا به، بل ُيعفى عن ظنه  وقيل: إنه ليس ملحقا
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من النجاسة فعىل املشهور أهنا أننا نقول: إن الطهارة من احلدث رشط، وأما الطهارة  وسبب اخلالف:

وا رشوط الصالة قالوا: واجتناب النجاسة.  رشط؛ ولذلك ملا عدُّ

ا، وإنًم هو واجبوأما عىل الرواية الثانية فقالوا  .: إن اجتناب النجاسة ليس رشطا

ل الذي ذكرته؛ لكي أقو الرساديان بخالف الواجبات فقط، هذا أن العروط ال يعذر فيها بالنس والقاعدة:

، وأما عىل الرواية الثانية فهو هب الطهارة من احلدث ومن النجسعندما أقول: ظن الطهارة عىل املذ : إنلك

 خاصي باحلدث.

من صىل ظانًّا طهارته، ثم بان له أنه مل يكن عىل طهارة، فعىل قول املتكلمني هي صحيحة؛ ألنه وافق قال: 

نه ُيب عليه القضاء للحديث، حديث ابن يست بصحيحة؛ أللقول األول أهنا لاألمر، وعىل األول؛ أي عىل ا

 املعروف. -َرِِضَ اهلل َعن هُ -عمر 

 "ضاء واجب عىل القولني عند األكثروالق"

أي عىل قول املتكلمني، وعىل قول الفقهاء، أما الفقهاء فواضح؛ ألنه ليس  "واجٌب عىل القولني"قوله: 

 فإهنم يقولون: هي صالٌة صحيحٌة وُيب معها القضاء؛ بصحيح، بل هو فاسد، وأما عىل قول املتكلمني

 ولذلك يقولون: ال تالزم عند املتكلمني بني القضاء وبني الصحة.

ا من األصوليني نقل عن بعض املتكلمني أنه قال: إن الصحيحة عندهم  ؛"عند األكثر"وقوله:  ألن بعضا

ا طهارته وبان عىل خال فها ال ُيب عليه القضاء، ُنِقل هذا عن بعض ال ُيب فيها القضاء، فمن صىلَّ ظانًّ

 املتكلمني، وأنكره كثرٌي من األصوليني وقالوا: هذا فيه نظر، هذه من جهة.

آخر قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها: هل اخلالف بني املتكلمني واألصوليني له ثمرٌة أم ال، وخاصةا  -

 إذا قلنا: إنه ُيب القضاء عىل قولني؟
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ومنهم الطويف واملرداوي، وكثريون يقولون: إن اخلالف فيها خالف لفظي، أو  صوليني يقولثري من األك

كاللفظ، هذه عبارة الطويف، هو خالف لفظيي أو كاللفظ، وهذا الذي جزم به غري احلنابلة كالقرايف، 

ا ابن ُجَزيوالس  وغريه، قالوا: إنه ال ثمرة هلذه املسألة. بكي، ومن املالكية أيضا

ثمرة اليف ذلك الزركيش يف رشحه ل]مجع اجلوامع[ وابن قاسم العّبادي، فقالوا: بل إن هلا ثمرة، وخالف 

عندهم تكون معنوية، قالوا: ألن هذه املسألة مبنية عىل املسألة التي تقدم ذكرها يف باب القضاء حينًم قالوا: 

 لة ثمرة أصولية وليست ثمرةا فقهية.األول؟ فيكون ثمرة هذه املسأ هل القضاء يكون بأمر  جديد أو باألمر

 "ترتب أحكامها املقصودة هبا عليهاويف املعامالت: "

ق بني الصحة والفساد يف املعامالت عند اجلميع، واملعامالت  ؛"ويف املعامالت"قول املصنف:  أي يفرَّ

ا النكملعامالت كالبيوع، والرهون، واإلتشمل سائر ا ا،؛ ألنه من أنواع جارة، وغريها، بل ويدخل فيها أيضا

 املعامالت.

 الضًمئر.امها املقصودة هبا عليها، نأخذها لنعرف عود أن الصحيح ما ترتبت أحك ضابط التفريق بينهًم:

ا مرتتباا عىل هذه املعاقدة. بمعنى أنه يكون عليه "ترتب"  أثرا

امالت، ألنه قال: املعالضمري هنا يعود إىل املعاقدة أو املعاملة، فنقول: معاملة؛  "حكامهاأ"وقوله: 

 فنقول: يعود إىل املعاملة.

أي املقصودة هبذه املعاملة، واحلكم املقصود هو الذي يسميه  "ترتب أحكام املعاملة املقصودة هبا"

 فقهاؤنا بأثر العقد، أو يسمونه مقتىض العقد، فإن لكل عقد  مقتىض، حيث ُوِجد العقد اقتىض.

ل امللك إىل املشرتي، ومن مقتضاه جواز االنتفاع بالعني املعقود عليها أو : البيع مقتضاه نقعىل سبيل املثال

املباعة، النكا، مقتضاه التمكني، ومن مقتىض النكا، السكن والرغبة، كًم قال ابن عمر: )إنًم النكا، الرغبة( 

قتىض، أشار ملهذا يسمى مقتىض العقد، وال يصح أننا نقول: إن مقتىض العقد الولد، وإنًم هو من لوازم ا
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لكن نقول: نسبة الولد تصح أن تكون مقتىض، نسبة الولد قد تكون مقتىض من لذلك بعض األصوليني، 

 مقتضيات العقد.

؛ أي عىل املعاقدة، فإذا ُعِقدت املعاقدة، فإنه "عليها"؛ أي بالعقد "ترتب أحكامها املقصودة هبا"قال: 

 يرتتب عليها مجيع تلك اآلثار.

: العلًمء يقولون: إن أنكحة الكفار صحيحة، مع أهنا تبة عىل أن هذا التعريف هو للصحيحمن األمثلة املرت

 لعروط العرعية بال ويل وبال رشوط.مل تستوِف ا

 فحينئذ  نقول: إهنا صحيحة، ملاذا؟

امرأةا ألنه ترتبت عليه أحكامها، فنسبنا الولد ألبيه، وقلنا: إنه ال يثبت فيه زنى، فال يكون زانياا الذي نكح 

 حكام األخرى املتعلقة هبا.معركةا وهو معرك، وهكذا من األ

ا املتعلقة عىل هذا احلد الفقهي وهي من الثمرات الكبرية املبنية عىل هذا التعريف: أن  من األحكام أيضا

ون ، فإهنا تك-َعزَّ َوَجل-فقهاءنا يف املعتمد يقولون: إن كل يمني  ال تكون صحيحةا بأن كانت ليست باهلل 

َرِِضَ اهلل -ة، فليس فيها كفرة إذا حنث؛ ألهنا كبريٌة من كبائر الذنوب، وقد ثبت عن ابن مسعود رَ غري مكفَّ 

ا(، ويف الرتمذي كًم تعلمون من  -َعن هُ  أنه قال: )ألن أحلف باهلل  كاذباا أحب إيلَّ من أن أحلف بغريه صادقا

َ أَ  و  أَ  رَ فَ د كَ قَ  اهلل فَ ري  غَ بِ  َف لَ َح  ن  مَ »قال:  -لَّمَصىلَّ اهللُ َعَلي ِه َوَس -حديث ابن عمر أن النبي   «.كرش 

باحللف بغري اهلل، وإنًم هو نفي احلكم املرتتب عىل احللف باهلل وهو احلنث من : أنه ليس هتويناا فاملقصود

 .ر املعصية عندنا ليس بالزمبنذالكفارة ونحوها، وهكذا األحكام شبيهة 

 يمني  أم ال؟ هل تلزم فيه كفارة « ِِص اهلل َفاَل َيع ِصهَوَمن  َنَذَر َأن  َيع  »

 : فيها روايتان

 ة وال خالف.املسأل اطردمن قال: إنه ال كفارة  -

 قال: ملطلق اإللزام، فتكون إلغاٌء للمنذور وإبقاٌء للنذر. ومن قال: أن فيها كفارة -
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 "مرتادفان يقابالهنا عىل الرأينيوالبطالن والفساد "

 هنا ذكر املصنف أن املعاملة الصحيحة هي  نتقل ملسألة البطالن يعني طرأ يف ذهني مسألة:قبل أن أ

ترتتب عليه األحكام  مفهوم ذلك أن الفاسد هو الذي مل "التي ترتبت أحكامها املقصودة عليها

 املقصودة به.

فقهائنا ال يثبت عىل  وهذا الكالم أغلبيي وليس كيل؛ ألن العقود الفاسدة تثبت فيها بعض األحكام، وعند

، فإنه يكون ضامناا له؛ أي العقد الفاسد إىل حكم واحد وهو الضًمن، فمن قبض ماالا بع
يده يد قد  فاسد 

ضًمن  عليه، وال تكون يده عليه يد أمانة. هذا هو األثر الوحيد الذي يتعلق بالعقود الفاسدة التي يشابه هبا 

 الصحيح.

 أنا أرشت له ملاذا؟ 

 .إلخوان يقول: أجد يف كالم الفقهاء أهنم يقولون: إن فاسد العقود كصحيحهاألن بعض ا

 هل معنى ذلك أهنم رتبوا عليها مجيع األحكام؟

 نقول: ال.

كاخللوة أن قول الفقهاء: فاسد العقود كصحيحها إنًم هو خاصي بالضًمن دون وقد نص بعض املحشني 

م من أحكام الصحيح إال الضًمن، فقط هذه فائدة من باب سائر األحكام، فإنه ال يرتتب عىل الفاسد أي حك

ال استثناء هلا( غري صحيح، بل إن هلا إن القاعدة األصولية االستثناء، وهذا يدلنا عىل أن قول األصوليني: 

استثناءا كالقاعدة الفقهية يف بعض األحيان، وقد ألفت تعلمون كتب يف االستثناء األصويل، واالستثناء 

ا كثري.الفقهي، وا  الستثناء الفقهي أيضا

 "والبطالن والفساد مرتادفان يقابالهنا عىل الرأيني"

أي يقابالن  ؛"يقابالهنا"يعني أهنًم يستخدمان بمعناى واحد،  "والبطالن والفساد مرتادفان"قال: 

 الصحة، فيكون الفاسد والباطل مقابالا للصحة، فال يرتتب عليه األثر كًم تقدم فيًم سبق.
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 أي عىل الرأيني يف العبادات، واملعامالت سيتكلم عنها بعض قليل. "عىل الرأيني"قال: 

 قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها وهي قول احلنفية.

مثل نقول فيها مثلًم قلنا يف السنة واملندوب ملا قال: إهنًم  "إن الفساد والبطالن مرتادفان"قول املصنف: 

طالن والفساد مرتادفان باعتبار املعنى املتقدم أنه ال يرتتب عليها أثر من مرتادفان نقول: هنا كذلك، فإن الب

 رتادف.آثار العقد الصحيح، هذا معنى ال

وأما من حيث استعًمل الفقهاء فإن فقهاءنا يفرقون بني الباطل والفاسد يف بعض األبواب، وخاصةا يف 

ج، ولكن األغلب واألكثر يزيد باب احلَ باب النكا،، وباب الكتابة، وبعضهم يزيد باب اخللع، وبعضهم 

صاحب ]رش، الغاية[ عند املتأخرين ال يستخدمون التفريق بني الفاسد والباطل إال يف بابني، نص عىل ذلك 

 يف باب النكا،، ويف باب الكتابة.

 طيب، ما هو معيارهم يف التفريق يف االستعًمل؟ 

ا ا ا أفرد هلا مبحث كامالا يف كتابه املعنى املتقدم متفق بني الفاسد والباطل، طبعا ملؤلف له قاعدة مجيلة جدًّ

 كثرية يف التفريق بني الفاسد والباطل عند احلنابلة؛ لكن سأذكر معياره فقط. ]القواعد[ وذكر أمثلةا 

ا لتفريق احلنابلة بني الفاسداعدد من فقهاء احلنابلة املحققني أراد أن ُيعل معي والباطل يف هذين البابني  را

ا:خص  وصا

ا فاملعيار األول: هو ما ذكره املرداوي، فقد ذكر أن الغالب عند فقهائنا أهنم إذا حكموا عىل مسألة  بكوهن -

أنه فاسد، ويف نفس الباب بأنه باطل وغايروا بينهًم، فإن غالب السبب يف ذلك أن بعىل عقد أو ترصف   باطلة

ا،  ا فيه بني العلًمء فإنه يكون فاسدا ق لَح ، ويُ ا عليه بينهم فيه، فإنه يكون باطالا ن متفقا اوما كما كان خمتلفا

ا، إما لقوة الدليل، أو ألن اخلالف فيه شاذ وضعيف، شديد الضعف،  باملتفق عليه ما كان اخلالف فيه ضعيفا

 ملا قلنا: إن الكراهة أربعةة، إضافة ملا سبق يف التفريق بني، وهذه من أقوى آثار مراعاة اخلالف عند احلنابل

ا يفرقون بني الفاسد والباطل مراعاةا للخالف.  أمور، ومنها: املشتبه ملراعاة اخلالف، هنا أيضا
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ولذلك فإهنم يرتبون عىل النكا، الفاسد بعض أحكامه، وأما الباطل فال يرتبون عليه شيئاا من األحكام، 

لطالق، وكذلك الباطل يلحقون فيه افالنكا، الفاسد يثبتون فيه الولد، نسب الولد، والنكا، الفاسد 

ا.  يلحقون فيه الطالق عىل رواية يف املذهب أيضا

ا ال يثبتون فيه احلد ملن نكح امرأةا بال ويل مراعاةا خلالف أيب حنيفة، أو بال شهود  النكا، الفاسد أيضا

؛ يعني مراعاة خلالف بعضهم مراعاةا بأن كان نكا، رس يعني بال شهود عىل قول املالكية، و، أو كان نكا، رسٍّ

 عىل خالف بعضهم، وهكذا من املسائل، فال يوجبون به احلد.

 هذا القول األول، يعني من التفريق بينهًم.

عىل املنتهى نقلوه عن بعض فقهاء لثاين وجدته عند بعض املحشني املتأخرين، بعض املحشني القول ا -

رشوطه، هكذا فإنه ما اختل رشٌط من  املذهب، قالوا: إن الباطل هو ما اختل ركن من أركانه، وأما الفاسد

من املتأخرين، ونسبه لكتاب ]الغاية[، ومل أجد ذلك يعني عند أحد  [املنتهى]ني عن ذكر، ذكره بعض املحش

 متقدمي األصوليني، وُتتاج إىل مراجعة.

 [ يف هذه املسألة؟الغاية]يعني ما مراده بكتاب 

؛ أي يقابالن الصحَة فيًم تقدم، فيكونان "ابالهنايق"عرفناها،  "والباطل والفاسد مرتادفان"قال: 

 عكسها، فيقال: عكس الصحيح فاسد، وعكس الصحيح باطل.

 أي املتقدمني. "عىل الرأيني"قال: 

اوسمى احلنفية ما مل يعرع بأصله ووصفه كبيع املالقيح باطالا "  "، وما رشع بأصله دون وصفه فاسدا

 حلنفية.أي فقهاء ا "وسمى احلنفية"يقول الشيخ: 

ا  وبعض علًمء األصول يقول: إن هذا االجتهاد والتقسيم هو خاصي بأيب حنيفة وحده، ولكن احلنفية كثريا

ما يوردون هذا التقسيم، وخاصةا يف أول، يذكرونه دائًما يف أول كتاب ]البيوع[، فأغلب رشو، ]الكنز[ يف 

 أول كتاب ]البيوع[ يذكرون هذا التقسيم.
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 عقود البيوع أربعة أنواع: احلنفية يقولون: إن

 .ا بأصله ووصفه، فإنه صحيح  ما كان معروعا

 .ا بأصله فقط دون وصفه، فإنه يسمى الفاسد  النوع الثاين: ما كان معروعا

 .النوع الثالث: ما كان غري معروع  ال بأصله وال بوصفه، فإنه حينئذ  يسمى الباطل 

  :ا بأصله ووصفه،عندهم األمر الرابع ا. ما كان معروعا  لكنه جاور منهيًّا عنه، فيسمى مكروها

 إذن هذا تقسيم احلنفية املشهور عندهم.

وهذا هو الصحيح، أصوب ممن قال: أبو حنيفة، ومن قال:  "وسمى احلنفية"يقول املصنف:  نأيت بأمثلة:

 .أصحابه تبعه ثم بذلك، قال -عليه اهلل رمحة–أبو حنيفة أصاب، فإن أبا حنيفة 

كذلك،  "ووصفه"يعني أن أصل العقد منهيي عنه،  ؛"ية ما مل يعرع بأصله ووصفهوسمى احلنف"قال: 

.وال  وصف تابٌع له يكون حينئذ  باطالا

وكل عقد بيع  اختل فيه ركٌن بأن مل يتلفظ بالصيغة، فاكتفيت بالصيغة؛ ألن  "كبيع املالقيح": مثَّل له قال

 ور.كن إال للصيغة فقط بخالف اجلمهاحلنفية ال يرون الر

 اجلمهور يرون أن األركان أربعة يف العقود: 

 .الصيغة 

 .والعاقدان 

 .واملعقود عليه 

فأصبحت ثالثة: العاقدان، واملعقود عليه وهو الثمن واملثمن، فأصبحت ثالثة أو مخسة، إن أردت 

 التفصيل.

بأصله وال فصله،  ال يصح العقد، فيكون غري معروع   طيب، فإذا ُفِقد الركن وهو الصيغة ومل يتكلم، فإنه

 أو ُفِقد رشٌط من رشوط العقد، كالقدرة عىل التسليم، أو العلم باملعقود عليه.
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بيع املالقيح؛ بيع املالقيح هي بيع احلمل الذي يكون يف بطن الشاة والناقة، عندهم هذا عقد باطل،  مثاله:

ا.  وليس فاسدا

، وما رُشع بأصله دون وصفه"قال:  صله معروع، لكن طرأ عليه هنٌي متعلٌق يعني أن أ "فيكون باطالا

ا.  بصفته فيكون فاسدا

 فإن الربا عندهم فاسد وليس بباطل.من أشهر األمثلة عندهم الربا، 

 طيب، انتبه هلذه املسألة! 

بعض الناس يف هذا الزمان الذي يأخذ نصف معلومة، فًم أهلك الناس يف أبداهنم إال نصف طبيب علم 

يف أبداهنم، وما أهلك الناس يف لساهنم إال نصف اللغوي، فإنه عرف نصف نصف معلومة، فهلك الناس 

 املعلومة، ثم أخطأ يف الباقي، وما أهلك الناس يف أدياهنم إال نصف الفقيه الذي أخذ نصف املعلومة.

 .فبدأ هيون يف أمر الربا، وقد كذببعض الناس يقول: إن الربا عند احلنفية فاسٌد، وبناءا عىل ذلك 

 والباطل حكًمن أساسيان:ملا قالوا: إنه فاسد، فإهنم يبنون عىل التفريق بني الفاسد  فإهنم

احلكم األول عندهم: أن العقد الباطل ال يمكن تصحيحه، بخالف العقد الفاسد، فإن العقد الفاسد  -

ا، وحينئذ  ما عقدته م ن زيادة  يمكن تصحيحه؛ ولذلك فإن من أخذ ماالا بالربا نصححه فنقول: يكون قرضا

 رد إىل صاحب املال، فيكون من باب التصحيح.ال تُ 

 اجلمهور يقول: ال نصححه، وإنًم نقول: هو يف يدك يد ضًمن، وليس يد أمانة، وإنًم هو يد ضًمن؛ ألنه

 يد الباطل عندهم يف هذا املوضع، فحينئذ  يكون يف يدك الفاسد قبلاألثر مقبوٌض بعقد  فاسد؛ أي باطل، 

 إىل صاحبه.ضًمن، فرتده 

 النتيجة قد تكون متقاربة يف هذا العقد.

الفرق الثاين عندهم: أهنم يقولون: إن ما ُقبِض بالعقد الفاسد، فإنه تصح اليد عليه بخالف الباطل، فال  -

 تصح اليد عليه.
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: القصد املؤكَّد"  "والعزيمة لغةا

 عندنا اليوم وهو العزيمة والرخصة.نعم، هذا آخر مسألة 

 حكام التكليفية؟من األحكام الوضعية أم مها من األلرخصة هل مها اووالعزيمة 

ظاهر صنيع املصنف واحلنابلة أهنم يعدوهنا من األحكام التكليفية، وال يعدوهنا من األحكام الوضعية، 

 وسيأيت إن شاء اهلل يف كالم املصنف.

ا والرخصة كذ "والعزيمة"قال املصنف:  ليستا من األحكام  أنه كالمه لك، هذان ليسا كًم هو ظاهرطبعا

وضعية، وإنًم أوردها هنا؛ ألهنا قالوا: من لواحق األحكام الوضعية، الحكام التكليفية، وليست من األ

ليست حكًما وضعيًّا يف ذاهتا، وإنًم هي من لواحقها؛ أي تتبع احلكم الوضعي، فكًم أن الفعل بعد انتهائه 

ا، فإننا نحكم عىل  ا وفاسدا  الفعل بأنه رخصٌة أو عزيمة كذلك.يسمى صحيحا

ا: احلكم الثا"  "بت بدليل رشعي خال عن معارض راجحورشعا

 عربَّ هبذا التعبري؛ ليشمل أمرين:  "احلكم"قول املصنف: 

 .فعل الواجب 

 .وُتريم املحرم 

ا يدخل فيها  ا وكذلك أيضا  .كراهة املكروه، وندب املندوب، فيشمل مجيع األمور األربعةأيضا

ء يف سجدة سورة )ص( هل األمثلة املشهورة عىل املذهب، أو األمثلة املشهورة يف النص ملا جا منيعني 

 م القرآن أم ليست من عزائمه؟ هي من عزائ

 يست من العزائم؟من العزائم، أم لفيه وجهان عند الفقهاء هل هي 

، فتكون من سجود معنى كوهنا من العزائم؛ أي أهنا حكٌم ثابٌت بدليل  رشعي يندب عندها السجود

أي تكون حكًما ثابتاا بدليل  رشعي، وهذه هي الرواية الثانية يف  ؛التالوة، إذا قلنا: إهنا من عزائم القرآن

 ابن مفلح يف ]الفروع[. استظهرهااملذهب 
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م القرآن، وإنًم هي سجدة شكر، ئوأما مشهور املذهب فإن السجدة التي يف سورة )ص( ليست من عزا

ن سجد هذه السجدة يف صالته بطلت صالته، إال أن ملشهور مذهب أمحد، واملعتمد عندهم أن مَ وبناء عليه فا

، ال حتى جاهالا عندهم فييكون متأوِّ  ؛ يعني أو جاهالا باجلهل، لكن  ه إشكال؛ ألهنم يروهنا زيادة، ال يعرفالا

، ألهن ، أو جاهالا قد يقال بخالف القول يف املسألة، قد ا من اخلالف إال أن يكون يعني يرى القول الثاين متأوالا

 يقال بذلك.

دليل رشعي حيرتز به ما ثبت بدليل   "احلكم الثابت بدليل  رشعيٍّ خال  عن معارض راجح"طيب، قال: 

 عقيل. عقيل مثل: االستصحاب، فإنه قد ثبت بدليل  

ا، أو كان املعارض"خال  عن معارض راجح": وقوله ا، فإنه ال  ؛ ألنه إذا كان املعارض مساويا مرجوحا

، وإنًم يبحث عن مرجح خارجي.  يصار إليه حينئذ 

 "عيوقيل: ما لزم بإلزام اهلل تعاىل من غري خمالفِة دليل  رش"

هو الذي قال به ابن مفلح، وابن محدان، وسبقهم إليه ابن احلاجب،  "وقيل"هذا التعريف لقوله: 

 وأخذوه من ابن احلاجب.

هذا فيه نظر؛ ألن العزيمة عندنا تصدق عىل  "عاىل من غري خمالفة  دليل رشعيما لزم بإلزام اهلل ت"قال: 

وهل هي عزيمة أم دليلهم سورة )ص( فإن سورة )ص( هي سجدة تالوة، نة، وتصدق عىل الواجب، والسُّ 

 فيها وجهان. ليست بعزيمة؟

 يدل عىل أهنا واجب، وليس كذلك. "ما لزم"وقوله: 

 "شتهر فيه منع رشعيلفعل الذي مل يوقيل: طلب ا"

طلب الفعل الذي مل يشتهر فيه منٌع "للقرايف، فقال:  [لقواعدهذا القول نسبه املؤلف يف ]ا "وقيل"قال: 

من عيب هذا احلد الثالث أنه ُيعل العزيمة خاصةا بالواجب واملندوب؛ ألنه قال: طلب الفعل، وال  "رشعي

 فإنه يشمل األمور األربعة كًم ذكرت. يدخل فيه املحرم وال املكروه، بخالف احلد األول،
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 "والرخصة لغة: السهولة"

 نعم، هي السهولة يف استخدام العرب األوائل.

ا: ما ثبت عىل"  " خالف دليل  رشعي ملعارض  راجح  ورشعا

 الرخصة تستعمل عند العلًمء بمعنيني:

 قصود يف كتب األصول.وهو املراد هنا وسنرجع له، وقلت: إنه األول؛ ألنه هو امل :املعنى األول -

املعنى الثاين: بمعنى األسهل، وليس هو املراد يف كتب األصول يف هذا املوضع، وإن أشاروا إليه من  -

باب االجتهاد والتقليد، وهذا الذي قصده األوزاعي حينًم قال: )من تتبع الرخص فقد تزندق( فالرخص يف 

ألن أحدمها قال: )من تتبع الرخص اجتمع فيه العر كالم األوزاعي أظنه لألوزاعي أو ملالك، ألحدمها؛ 

 .كله(، والثاين قال: )من تتبع الرخص فقد تزندق(

الرخص هنا قصدهم: القول األسهل، فإن كل امرئ  له قوٌل أسهل، فمن أخذ القول األسهل عند 

إنه ُيتمع فيه العر العراقيني، وعند الشاميني، وعند املدنيني، وعند املكيني، وغريهم من علًمء األمصار، ف

 كله، وليس هذا املراد هنا.

ولذلك ملا اشرتكت األلفاظ عند بعض من نقص علمه ظن أن األخذ بشواذ العلم التي فيها السهولة هي 

األخذ بالرخص املمدوحة، وليس ذلك كذلك، وإنًم هذا مذموم، وهذا سبب الدخل عىل بعض الناس، إنًم 

 هو االشرتاك يف األلفاظ.

او"قال:   ال بد أن يكون قد ثبت بدليل، ال بمجرد التوهم. "ما ثبت"أي الرخصة  ؛"رشعا

استثنى أي أن األصل األول ثابٌت بدليل، ثم جاء دليٌل آخر رشعي ف ؛"ما ثبت عىل خالف دليل  "قال: 

 صورةا أو حالةا عىل خالفه.

الدليل األول، فإنه يكون حينئذ  يدلنا عىل أن الدليل إذا دل بًم يوافق  "عىل خالفه دليل"املصنف:  وقول

ا للعزيمة األوىل، فيكون من باب العزائم.  الدليل الثاين مؤيدا
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ذا االستثناء، وهذه الصورة التي أي أن ه "ما ثبت عىل خالف دليل  رشعي ملعارض  راجح"قال: 

ُتث نَِيت   رجو، أو املساوي.من األصل بدليل  رشعيٍّ إنًم يكون من باب الدليل العرعي الراجح، ال املُاس 

 "و واجٌب كأكل امليتة عند الرضورةومنها ما ه"

أي ومن الرخص، وقد ذكر املصنف ثالثة أقسام سنذكرها بعد قليل، وهو  ؛"ومنها"قول املصنف: 

ا وهو الرُّ  فضل تركها، وال كون األص التي يَخ الواجب، واملندوب واملبا،، ويذكر فقهاؤنا قسًما رابعا

هنا ذكر املصنف رخٌص ُيب فعلها، ويندب إنًم يقولون: ما كان األفضل تركه، وهة، ويقولون: إهنا مكر

 فعلها، ويبا، فعلها.

فإن الرخص يف السفر متعددة، منها املسح  ارضب مثاالا بسبب للرخصة جتتمع فيه األربعة وهو السفر:

 وغري ذلك من الرخص.، اجلمع والقرص، وترك السنن الرواتبليهن، عىل اخلفني ملدة ثالثة أيام بليا

 هذه الرخص تنقسم إىل أحوال:

  ،ا، وكان املاء الذي معه قليل ال : لو أم امرأا مثال ذلكالنوع األول: رخٌص ُيب فعلها كان مسافرا

يكفي إال لنفسه، فإنه حينئذ  ُيب عليه أن يرتخص بأن يتيمم، وهذه الرخصة وإن كانت يف األصل 

د ذلك صارت رخصةا عامة يف السفر ويف احلرض، وإنًم خصصتها ت يف السفر، إال أهنا بععَ رُشِ 

 ت يف السفر.عَ بالسفر؛ ألن األصل أهنا رُشِ 

 هذا األمر، وهذه الرخصة الواجبة.

  :التي يندب إىل فعلها، فهي كثري، منها: قرص الصالة، فإن النوع الثاين ، الرخصة التي تكون مندوبةا

ندب ما سافر قط إال وقرص الصالة، فيُ  -َصىلَّ اهللُ َعَلي ِه َوَسلَّم-قرص الصالة مندوٌب إليه، فإن النبي 

.  قرص الصالة يف السفر، فتكون رخصةا مندوبةا

َ وما ترك القَ  ملا ظن حديث العهد باإلسالم من  -َرِِضَ اهلل َعن ُهم-إال بعض الصحابة كعائشة، وعثًمن  رص 

 وهو  ،-عليهم اهلل رضوان–ظن بالصحابة أصح ما يُ األعراب وغريهم أن القرص يف السفر واجب، وهذا هو 
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 والشيخ وغريهم، تعلمون، كًم[ الباري فتح] يف حجر ابن لذلك أشار اآلثار، بعض يف عثًمن إليه أومأ الذي

د الدين تقي  أظن. [قواعد النوارنية]ال يف املعنى هذا عىل أكَّ

 عىل  انظر معي-ن، والعلًمء يقولون خص التي يستوي فيها األمراهي الر: النوع الثالث من الرخص

 فتكون مباحةا ختتلف بنوع العبادة.يقولون: إن الرخص التي يستوي فيها األمران  -احلنابلةمذهب 

الفطر يف هنار رمضان يقولون: إن ابتدأ الصوَم يف احلرض استوى يف حقه األمران، فجاز  فعىل سبيل املثال:

 يف أول أمره. -َصىلَّ اهللُ َعَلي ِه َوَسلَّم-لذي فعله النبي له الفطر، وجاز له إمتام صومه، وهذا ا

وأما إن ابتدأ يف حال سفره؛ يعني طلع عليه الفجر وهو مسافر، فاألفضل يف حقه الفطر، وعدم اإلمساك، 

أنه قال:  يف الباب، -َصىلَّ اهللُ َعَلي ِه َوَسلَّم-النبي د مجعوا بني األحاديث الكثرية عن وهذه الطريقة يكونون ق

صائٌم إال النبي ، وقول بعض الصحابة، أظنه أبو هريرة: )لقد رأيتنا وما منا «رفَ  السَّ ام يِف يَ  الصِّ الرِب  نَ مِ  َس ي  لَ »

 .اع الغًمم(رَ حتى بلغ كُ  -َصىلَّ اهللُ َعَلي ِه َوَسلَّم-وأنه صام  ،وعبد اهلل بن رواحة -َصىلَّ اهللُ َعَلي ِه َوَسلَّم-

ملعتمد يف املذهب، مجعوا أهل العلم منهم القاِض يف ]التعليقة[، والشيخ تقي الدين، وهو افجمع مجٌع من 

ا تكون من بينها بالتفريق بني  ا من باب املبا، املستوي الطرفني، وأحيانا احلالة، فتكون هذه الرخصة أحيانا

 املندب الذي يفضل فيه أحد الطرفني.

 ضل تركها؛ يعني األفضل للمرء أن يرتكها، وأال يفعلها.النوع الرابع من الرخص: الرخص التي األف 

عند عدم وجود املشقة، أو عند عدم اجلمع بني الصالتني، فإن اجلمع بني الصالتني  قالوا: مثال ذلك:

جتمع؛ ألن فيها نة أن وجود اشتداد السفر، فاألفضل عدمه، تقرص بال مجع، وأما حال اشتداد السفر، فإن السُّ 

ت بذلك عن املوجب، املشقة، فوجد الرواية الثانية يف وهي  الشيخ تقي الدين د كثري من احلنابلة؛ ألنوعربَّ

، أو املكث يف املذهب يرى أن اجلمع ال يكون إال عند اشتداد السفر فقط دون ما عداه، وأما اإلقامة التي حُيكم

ا يف الثالث زيف مسافةبلد وحيكم بأهنا  يوم وليلة يف املسح عىل اخلف، عن ادة ال مجع فيها، مثل ما يقال أيضا

 هذه من الرخص املباحة التي يستوي فيها الطرفان.

 بقي عندنا ترك السنن الرواتب، من أهيا تتعلق؟
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ستوي فيها الطرفان، فتكون يعني السنن يأهنا من السنن التي  -َعزَّ َوَجل-الذي يظهر والعلم عند اهلل 

ون من الرخص املباحة؛ ألنه جاء يف بعض ألفاظ حديث ابن عمر إن التي تركها يستوي فيها الطرفان، فتك

ععر ركعات يف احلرض والسفر(  -َصىلَّ اهللُ َعَلي ِه َوَسلَّم-ثبتت عند الرتمذي أنه قال: )حفظت عن النبي 

ا السنن الرواتب، فدل عىل أهن -َصىلَّ اهللُ َعَلي ِه َوَسلَّم-فصىل النبي   وي فيه األمران.يست ا ممايف السفر أحيانا

 واملسألة ُتتاج إىل تأمل يف السنن الرواتب.

  "منها ما هو واجب كأكل امليتة عند الرضورة"قال: 

 هذا واضح.

 "ومندوٌب كالقرص"

ا سواءا كان ماكثاا يف موضع أو غري ماكث.  يف السفر مطلقا

 "باٌ، ككلمة الكفر إذا أكره عليهوم"قال: 

 وأن يقتل حني ذاك.يبا، له تركها، يعني وعدم النطق، ا، وفإنه يبا، له النطق هب

ره عىل كلمة الكفر أن ينطق هبا، أم أن ك  عن اإلمام أمحد نفسه: هل األفضل ملن أُ وقد اختلفت الرواية 

 األفضل أن يرتكها فتكون من النوع الثاين؟

 ذكرنا قبل قليل: األفضل تركها.

 ؟أم أهنا من املبا، الذي استوى فيها الطرفان

ا.  فيها ثالث روايات عن أمحد، هذه املسألة فيها ثالث روايات، فيصح التمثيل هبا لألنواع الثالثة مجيعا

ا لبعض أصحابناوظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع، "  "خالفا

، وتارةا "وظاهر ذلك"قال:  ا؛ ألنه جعل الرخصة تارةا واجبةا ؛ أي وظاهر كالم املتقدم وجه كونه ظاهرا

، وتارةا مباحة، وهذه األمور الثالثة كلها من األحكام التكليفية.م  ندوبةا
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وهذا هو يعني كالم كثري من احلنابلة كًم ذكره املصنف،  "أن الرخصة ليست من خطاب الوضع"قال: 

 وقد ذكر املصنف يف كتاب ]القواعد[ أنه قد قال به الغزايل والبيضاوي، وابن السبكي، وعربَّ بالظاهر؛ ألنه

ا يف القواعد من قال به من احلنابلة.  يعني ربًم مل يقف املصنف؛ ألنه مل يذكر أيضا

ا لبعض أصحابنا"قال:  الذي قال من أصحابنا بأن الرخصة والعزيمة من خطاب الوضع هو ابن  "خالفا

ا بذلك لآلمدي ومن تبعه، ومرادنا )بمن تبعه(  محدان، فقد نص ابن محدان عىل أهنا من خطاب الوضع موافقا

ا ما يتبع اآلمدي يف اجتهاداته. ًم يتبع اآلمدي، أو كثريا  دائًما ابن احلاجب، فإن ابن احلاجب دائا

 احلكم بأن الرخصة هل هي خطاب وضع  أو حكٌم تكليفي، من اخلطاب التكليفي، هل هلا ثمرة؟

 ذي تقدم اإلشارة إليه.ال، ليست هلا ثمرة؛ ألن النتيجة واحدة وهو أنه يرتتب عليها احلكم التكليفي ال

 -َعزَّ َوَجل-نوعي احلكم كاملةا يف األسبوع القادم بمشيئة اهلل نكون بذلك احلمد هلل أهنينا احلديث عن 

 نبدأ باملحكوم فيه.

 للجميع التوفيق والسداد، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.  -َعزَّ َوَجل-أسأل اهلل 

************************************ 

 األسئلة.

ال يفعل املكروه، بل يفعل  -َصىلَّ اهللُ َعَلي ِه َوَسلَّم-س/ هذا أخونا يقول: أشكل عيلَّ قولك: بأن النبي 

اَلم-خالف األوىل، ثم قلنا: بأنه  اَلة َوالسَّ  يفعل املكروه للحاجة، فكيف نجمع بينهًم؟ -َعَلي ِه الصَّ

ا عند العلًمء: أن املكروه ترتفع ج/ اجلمع بينهًم يف سطر واحد، أو يف مجلة واح دة: قاعدة مشهورة جدًّ

كراهته عند احلاجة، هذه قاعدة، كًم أن املحرم ترتفع حرمته عند االضطرار، هذه قاعدة ال شك فيها، فكل 

ا.ت احلاجة َد جِ مكروه  إذا وُ   إليه ارتفعت الكراهة فصار مباحا

ا، ال يفعل  -َصىلَّ اهللُ َعَلي ِه َوَسلَّم-فالنبي   مكروه وإنًم يكون مباحا
ا إال حلاجة، فال يسمى حينئذ  مكروها

ا يف حقه، والنبي  ههذه قاعدة كلية، أما لغري حاجة فإنه ُيوز لغريه أن يفعله، لكن َصىلَّ اهلُل -هو يكون مكروها
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ا قط، فإن أفعاله دليٌل، وسيأتينا التوسع يف أحكام أفعال ال -َعَلي ِه َوَسلَّم َصىلَّ اهللُ َعَلي ِه -نبي مل يفعل مكروها

 يف األدلة العرعية. -َوَسلَّم

*************** 

 س/ يعني يقول: بعض اإلخوان يمدون أرجلهم يف أثناء الدرس، هل هذا من األدب؟

 ج/ ما فيها يشء، من عاداتنا ذلك، قد يكون متعباا، إن شاء اهلل ليس عليه يشء يف ذلك.

كان يكره مد األقدام إذا كان  -َرِِضَ اهلل َعن هُ -املصاحف[ أن ابن عمر نعم، روى بن أيب داوود يف كتاب ]

ا، يف قبلته  مصحف، وهذا نقله ابن أيب داوود يف كتاب ]املصاحف[، ويعني يذكرونه يف كتب اآلداب كثريا

 وهذا من باب األدب. -َرِِضَ اهلل َعن ُهم-فاملصحف ال متد قدميك إليه، كًم فعله الصحابة 

 طلٌب أو ترغيب؟وهل هذا 

 هذا هو الدرس املاِض. 

؟  ا، ويكون طاعة أم أنه طاعٌة بال أمر   هل هذا الرتغيب يكون أمرا

 هذا خالف الشيخ تقي الدين السابق.

*************** 

س/ هذا أخونا يقول: أنفقت امرأة عىل ابن أختها لعالج مرضه، حيث أن زوج األخت امتنع مع لزوم 

ضية للقاِض يف أهنا أنفقت بنية الرجوع، فهل للقاِض أن يلزم الزوج بالنفقة أو عالج مرضه، ثم رفعت ق

 ليس له ذلك؟

أن كن املتقرر قضاءا ج/ هذا علمها عند القاِض، ال أدري، كالم الفقهاء يقول: ال تلزم النفقة يف العالج، ل

ه إىل العرف، فهذه يرفعه ا من النفقة، وهل يدخل العالج أم ال؟ مردُّ ا للقاِض، والقاِض هو الذي مقدارا

 حيكم فيها.

*************** 
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س/ أخونا يقول: متى جتب النفقة بنية الرجوع من الزوجة أو غريها؟ وهل يلزم الزوجة أو غريها 

 اإلشهاد عىل ذلك؟

 ج/ عندنا ثالث حاالت:

 إذا الزوج مل ينفق عىل زوجته وأنفقت عىل نفسها.

 نوت الرجوع، فإنه ُيوز هلا الرجوع.نية، إن احلالة األوىل: ننظر باعتبار ال -

 أسقطت حق نفسها، فحينئذ  ليس هلا الرجوع.إن نوت التربع فتكون قد  -

احلالة الثالثة: إذا مل تكن هلا نية ال بالرجوع، وال بالتربع، حيث ال نية هلا، فنقول: ُيوز هلا الرجوع  -

 ال، هذه واحدة.كذلك، إذا أصبحت ثالث أحو

املسألة الثانية: أن مسألة النفقة من أشكل املسائل؛ ولذلك للشيخ تقي الدين رأي جيد يف هذه املسألة، 

ر دعواها بالطلب، يدل عىل عدم وهو أن املرأة إذا ادعت أن زوجها مل ينفق عليها مدةا طويلة، فإن تأخُّ 

، وال يشهد دصدقها؛ ألن أغلب األزواج ينفق عىل زوجته وال ُيشهِ  ، الرجل يدخل كيس الرز يف بيته مثالا

 عىل إدخاله هذا الطعام، فطول املدة، وعدم املطالبة يكون دليل عىل، أو يكون قرينة عىل أحد أمرين: 

 إما عىل كذب دعواها وأنه قد أنفق عليها. -

 أو عىل أهنا قد أسقطت حقها بالتربع، وعدم مطالبتها هبا تدل عىل ذلك. -

ف قول احلنفية الذين يقولون: إن التقادم؛ أي طول املدة يف عدم رفع الدعوى بالنفقة يسقط هذا خال

املدة، وإنًم نقول: هو قرينة عىل عدم استحقاقها؛  لوطونحن نقول: ال نقول: إن التقادم مسقط حقها، 

ا قد تكون بعض احلقوق طول املدد فيها تضعفها، فتجعل القاِض يستزيد يف  البيِّنات، ويستزيد ولذلك أحيانا

 يف هذه املسألة.  -َعزَّ َوَجل-يف التأكيد، وهذه نظرها إىل القاِض، ومن يعني ويل يف ذلك يتقي اهلل 

 هل يلزم اإلشهاد؟
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األحسن أن يكون هناك فال، ما يلزم اإلشهاد، لكن إذا كان تنوي املرأة أن ترفع إىل القضاء، فتثبت ذلك، 

مل تشهد يعني قد يدعي هو خالف ذلك، ُتشهد، أو تأيت ببينة مثل كتابة ورقة  إشهاد؛ لكي ترفعه؛ ألهنا إذا

ا، ومتنوعة.  منه، أو تثبت أنه كان غائباا، ومل يرسل إليها شيئاا، ووسائل اإلثبات كثرية جدًّ

*************** 

 س/ يقول: ما معنى قوهلم: إنه يسقط الفرض عنده ال به؟

اقالين: أنه يسقط الفرض به ال عنده يف الصالة يف األرض املغصوبة ج/ معنى قول من ذكر ذلك وهو الب

 ونحوها؛ يعني أنه إذا صىل يف أرض مغصوبة، فإنه يسقط عنده ال به.

 ............... الطالب:

 عنده ال به. أنا قلبتها، هو الشيخ:

 الطالب: ...............

 ا لتفكريي فيًم بعدها.الشيخ: هو كاتب ماذا؟ عنده ال به، أنا يمكن أنا قرأهت

ة؛ ألن معنى كونه أنه يسقط عنده، قالوا: ألنه امتثل األمر، فعند امتثاله األمر سقط الفرض ال بالصال

لكن سقط هبا الفرض؛ وهذا مثل مسألتنا قبل قليل أهنم يفرقون بني الصحة  الصالة ليست بصحيحة عنده،

 وبني القضاء.

 الضمري عائٌد المتثال األمر، ال به؛ أي ال بالفعل.تثال األمر، ففرض عنده؛ أي عند امفيقول: يسقط ال

 وسلم عىل نبينا حممد. نكون قد انتهينا، وصىل اهلل
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